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ZAPISNIK 

3. seje sveta staršev  

Vrtca Ravne na Koroškem, 

z dne 11. 6. 2015 ob 18. uri  

 

Oznaka dokumenta: 

Obr.3.2/8 (2) 

2 00/00   

 
Šolsko leto: 

2014/15 Stran 1 od 2 

 

Datum: 11. 6. 2015 

  

Prisotni: ga. Helena Krejan Isak, ga. Barbara Čebulj, ga. Olga Šajnovič, ga. Katarina Lovko 

Kovačec, ga. Maja Vrčkovnik, ga. Severina Đorđević, ga. Zdenka Kerbev, ga. Klavdija Voler, 

ga. Helena Modrej. 

 

Opravičeno odsotni: ga. Maja Gostenčnik Adamič, ga. Jana Jehart,  ga. Mateja Osojnik, ga. 

Rebeka Kokol 

Odsotni: ga. Tanja Lesjak, ga Blaženka Oblak, ga. Barbara Knez, ga. Nataša Fajmut,  ga. 

Tatjana Kričej, ga. Maruša Britovšek, ga. Barbara Gašper, ga. Tina Kovač, ga. Katja Šoba.  

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

predsednica sklada ga. Erika Kresnik 

 

Predsednica sveta staršev ga. Helena Krejan Isak je uvodoma pozdravila navzoče, ugotovila 

sklepčnost in predlagala naslednji  

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. Seje sveta staršev 

2. Poročilo predsednice sklada vrtca 

3. Predstavitev zaključka vpisa za šolsko leto 2015/2016 

4. Delov počitniškem času 

5. Predlogi in pobude 

6. Razno 

 

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

 

K 1.točki 

Na  zapisnik  2. seje sveta staršev, ki je bila 10. 3. 2015, člani niso imeli pripomb, zato je bil 

po glasovanju z dvigom rok sprejet. 

 

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

 

Prisotni člani so podali svoje vtise ob prireditvi  70. letnice obstoja vrtca Ravne na Koroškem, 

ki je bila 7.5.2015 v dvorani OŠ Prežihovega Voranca.  Podali so svoje čestitke ob 

častitljivem jubileju in uspešno izpeljani prireditvi.  

 

Ga. Alja Verdinek pove, da je bila prireditev celoletno delo strokovnih delavk in otrok. Ob tej 

priložnosti pa so izdali zbornik, v katerem so opisali razvoj predšolskih ustanov in predšolske 

vzgoje skozi zgodovino. Pove, da bo o tem dogodku objavljen članek v Ravenskih razgledih. 

Prav tako obvešča, da si lahko posnetek prireditve ogledate na spletni strani vrtca Ravne ali na 

spletni skupnosti youtube. 
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K 2. točki: 

Predsednica sklada vrtca ga. Erika Kresnik je podala poročilo o delovanju sklada, ki se je 

sestal 2x. Zbrana sredstva so porabili v nakup knjig in majic, ki so jih otroci dobili ob 

praznovanju in prireditvi 70. letnice vrtca Ravne na Koroškem. Pove, da je sredstva  na 

računu potrebno porabiti do konca koledarskega leta, tako bodo v mesecu oktobru načrtovali 

smiselno porabo sredstev, ki so še na računu.  V novem šolskem letu načrtujejo časovno 

opredeljeno akcijo zbiranja starega papirja, ki bo predvidoma potekala v jesenskem času.  

 

K 3. točki: 

Vpis se je končal v mesecu marcu. Komisija za sprejem otrok v vrtec je obravnavala 129 vlog  

novincev. V novem šolskem letu se bo oblikovalo 21 oddelkov. Od tega 4 oddelki v enoti 

Levi Devžej, 10 oddelkov v enoti Solzice in 7 oddelkov v enoti Ajda. Vpisanih je 391 otrok, 8 

otrok ima odlog šolanja. Sistematizacija se dokonča, dopolni v mesecu avgustu. Ga. Alja 

Verdinek pove, da imajo vzpostavljeno sodelovanje med vzgojiteljicami (vrtec) in 

učiteljicami (šola) preko strokovnih aktivov. 

 

K 4. točki: 

V počitniškem času (julij,avgust) bo odprta enota Ajda. Igralnice bodo označene z imeni in 

priimki vzgojiteljic. Dejavnosti so načrtovane, organizirane glede na optimalne pogoje. Starši 

poskrbijo za zaščito otrok pred sončnimi žarki z nanosom kreme za zaščito pred sončnimi 

žarki. V vrtec naj otroci prinašajo zaščitna pokrivala. 

Igralne urice bodo 29.6.2015 ob 17.uri v enoti Ajda. 

 

K 5. točki: 

Ga. Barbara Čebulj poda pobudo za spanje otrok v vrtcu. Želijo si, da bi oddelki starejših 

otrok imeli to možnost. Ga. ravnateljica predlaga, da starši o tem spodbudijo vzgojiteljico na 

prvem roditeljskem sestanku v mesecu avgustu. 

 

Ga. ravnateljica  Marija Meh in ga. Alja Verdinek prisotnim članom sveta staršev podelita 

zbornik, ki je bil izdan ob jubileju vrtca Ravne, in izrečeta zahvalo za sodelovanje. 

 

Ga. Helena Krejan Isak se zahvali za sodelovanje in zaključi sejo. 

 

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

zaključi. 

 

Čas zaključka: Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

 

Predsednica Sveta staršev 

Helena Krejan Isak l. r. 

 

 

 

 


