
 
 

 

ZAPISNIK 

1. seje sveta staršev  

Vrtca Ravne na Koroškem, 

z dne 2. 10. 2014 ob 17.uri 

  

Oznaka dokumenta: 

Obr.3.2/9 (1) 

3 006/01   

 

Šolsko leto: 

2014/15 
Stran 1 od 3 

 

Datum zapisa: 2. 10. 2014                                                                      Zapisala: Maja Polenik 

Datum: 2. 10. 2014 

  

Prisotni: Ga. Katarina Lovko Kovačec, ga. Maja Adamič Gostenčnik, ga. Tanja Lesjak, ga. 

Klavdija Voler, ga. Rebeka Kokol, ga. Blaženka Oblak, ga. Helena Krejan Isak, ga. Barbara 

Knez, ga. Nataša Fajmut, ga. Zdenka Kerbev, ga. Jana Jehart, ga. Maruša Britovšek, ga. 

Barbara Gašper, ga. Barbara Čebulj, ga. Tina Kovač, g. Matej Šuštar, ga. Katja Šoba. 

 

Opravičeno odsotni: Ga. Mateja Osojnik. 

 

Ostali prisotni: Svetovalna delavka ga. Alja Verdinek, ravnateljica ga. Marija Meh in ga. 

Maja Polenik, zapisnikar. 

 

Odsotni: Ga. Severina Đorđević. Ga. Tatjana Kričej, ga. Helena Modrej. 

 

Ravnateljica ga. Marija Meh je uvodoma pozdravila navzoče, ugotovila sklepčost in 

predlagala naslednji  

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev 

2. Imenovanje predsednika/ce sveta staršev 

3. Imenovanje namestnika predsednika/ce sveta staršev 

4. Imenovanje člana sklada vrtca 

5. Predlogi in pobude 

6. Razno 

7. Analiza realizacije LDN vrtca s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2013/14 

8. Predstavitev LDN vrtca za šolsko leto 2014/15 

 

Ravnateljica pojasni, da se bosta točki 7 in 8 obravnavali skupaj s predstavniki sveta vrtca.  

 

Sklep št. 1: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo dnevni red. 

 

K 1. točki 

 

Na zapisnik 3. redne seje sveta staršev, ki je bila 23. 6. 2014, člani niso imeli pripomb, zato je 

bil po glasovanju z dvigom rok sprejet 

 

Sklep št. 2: Člani sveta staršev soglasno sprejemajo zapisnik 3. redne seje sveta staršev. 

 

K 2. točki: 

 

Navzoči za predsednico sveta staršev predlagajo go. Heleno Krejan Isak, S predlogom se vsi 

strinjajo in sprejmejo 

 

Sklep št. 3: Člani sveta staršev za predsednico sveta staršev soglasno potrdijo go. Heleno 

Krejan Isak. 
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Besedo prevzame predsednica sveta staršev. 

 

K 3. točki: 

 

Predstavniki sveta staršev za namestnico predsednice sveta staršev predlagajo go. Katarino 

Lovko Kovačec. 

 

Drugih predlogov ni bilo, zato sprejmejo naslednji 

 

Sklep št. 4: Člani sveta staršev za namestnico predsednice sveta staršev soglasno potrdijo go. 

Katarino Lovko Kovačec. 

 

K 4. Točki:  
 

Navzoči za članico sklada vrtca predlagajo go. Barbaro Knez.  

 

Sklep št. 5: Prisotni z dvigom rok soglasno potrdijo go. Barbaro Knez za članico sklada vrtca 

Ravne na Koroškem. 

 

K 5. točki:  

 

Postavi se vprašanje, zakaj otroci opravljajo smučarski tečaj, plavalnega pa ne. Ga. 

ravnateljica razloži, da so se na sestankih starši strinjali, da otroci opravljajo smučarski tečaj. 

Pove tudi, da se v vrtcu izvajajo dejavnosti katere niso plačljive.   

 

Go. Barbaro Knez zanima, kako bi lahko starši vzgojiteljicami sporočili odsotnost otroka, ne 

da bi pri tem ovirali proces dela s telefoni. Go. Verdinek predlaga, da odsotnost javijo po 

elektronski pošti organizacijski vodji, go. Mateji Hovnik do 8. ure zjutraj, ta pa potem 

obvestilo preda naprej. V elektronski pošti je potrebno navesti ime in priimek otroka, ki je 

odsoten, skupaj z vzgojiteljico, katere skupino obiskuje. 

 

Ga. Verdinek predlaga, da se obvestilo o javljanju odsotnosti skupaj z e-mailom ge. Mateje 

Hovnik objavi na oglasne deske. 

 

Navzoči se s predlogom strinjajo, in sprejmejo naslednji 

 

Sklep št. 6: Navzoči soglasno potrdijo predlog, o objavi obvestilo o javljanju odsotnosti otrok 

skupaj z e-mailom organizacijske vodje na oglasnih deskah v enotah vrtca. 

 

Ga. Katarina Lovko Kovačec predlaga, da bi na naslednjo sejo sveta staršev povabili go. 

Pavlič, katera bi razložila način sestave jedilnikov. Prisotni se s tem strinjajo, ga. Helena 

Krejan Isak pa predlaga, da bi z go. Pavlič organizirali predavanje o prehrani za vse starše. 
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K 6. Točki: 

 

Ga. Verdinek predstavi prireditev Mavrično popotovanje, ki bo v četrtek 9. 10. 2014, ob 16.30 

uri v enoti Ajda in hkrati povabi vse prisotne.  

 

K 7. točki:  

 

Analizo realizacije LDN vrtca s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2013/2014 so 

člani sveta staršev predhodno prejeli na CD. Ogledali smo si projekcije akcijskih načrtov enot 

za šolsko leto 2013/2014. 

 

Sklep št. 7: Člani sveta staršev vrtca z dvigom rok potrdijo analizo in samoevalvacijsko 

poročilo za šolsko leto 2013/2014. 

 

K 8. točki:  
 

Predstavitev LDN za šolsko leto 2014/2015 so člani sveta staršev prav tako prejeli predhodno 

na CD.  

 

Sklep št. 8: Člani sveta staršev vrtca z dvigom rok soglasno potrdijo in sprejmejo LDN za 

šolsko leto 2014/2015. 

 

Drugih predlogov ni bilo, zato se ga. Helena Krejan Isak zahvali za sodelovanje in sejo 

zaključi. 

 

Čas zaključka: Seja se je zaključila ob 19.20 uri. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Predsednica sveta staršev 

                                                                                                        Helena Krejan Isak l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


