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ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev, ki je bila dne 27. 9. 2018 ob 17.00 v enoti Ajda 

»Podpisana lista prisotnosti se priloži k zapisniku in se hrani v arhivu vrtca Ravne« 

 

Sejo Sveta staršev je vodil predsednik sveta staršev Matic Knuplež. 

Predlagan je naslednji  

DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18 in SE poročilo za leto 2017/18 

3. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2018/19 

4. Predlogi in pobude 

5. Razno 

 

1. SKLEP: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo  predlagan dnevni red. 

K točki 1.)Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev 

G. Knuplež prebere sprejete sklepe 3.seje. 

2. SKLEP: prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnik 3. seje Sveta staršev z dne 

19.06.2018. 

K točki 2.) Poročilo o realizaciji LDN in SE 2017/18 

Poročilo o realizaciji LDN in SE poročilo poda ravnateljica ga. Mateja Hovnik. 

3. SKLEP: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo LDN in SE poročilo za šolsko leto 

2017/18. 

K točki 3.) Obravnava in sprejem LDN 2018/19 

Ga. ravnateljica s pomočjo video projekcije predstavi LDN. 

4. SKLEP: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo LDN za 2018/19. 

Ga. ravnateljica vsem prisotnim predstavnikom sveta staršev v podpis razdeli izjave, s katero 

soglašajo, oz. se strinjajo, da se gradivo, vabila in zapisniki za seje sveta staršev pošiljajo po 

e-pošti. 



Datum zapisa: 
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K točki 4.) Predlogi in pobude: 

 Člani izpostavijo željo staršev po fotografijah v portfolijih in garderobi. Izjave so 

podpisane, slike otrok ostanejo v portfolijih in znotraj učilnic, medtem ko ga. 

ravnateljica predlaga, da slik v garderobi letos ne bi bilo. 

 Eden od članov izrazi zaskrbljenost, da so starši preblizu delovanju vrtca. Gre za 

interpretacijo stavka: »Starš, če želi, lahko pride v vrtec in preživi en dan z otrokom.« 

Ob diskusiji ga. ravnateljica predstavi projekt, ko starš  vrtcu predstavi svoj poklic, 

vse ostalo pa je verjetno napačno razumevanje ali napačna podaja informacij s strani 

vzgojiteljice. 

 Znova se dotaknemo teme prepovedi vabil na rojstne dneve, kar je že utečena praksa. 

 Izpostavi se problem nadstreška v enoti Solzice za hrambo vozičkov, vendar po 

besedah ravnateljice, tam ni prostora. 

 Izpostavi se problem manjkajočega podesta na malčkovi strani v enoti Solzice. Ga. 

ravnateljica bo zadevo pogledala in ustrezno ukrepala. 

 Pereč problem zapornice v enoti Solzice. Na Svetu vrtca so zavzeli sklep, in se 

odločili, da je zapornica zaradi varnosti ves čas zaprta. 

 Člani prosijo za ureditev poti iz Suhe do enote Solzice. Ga. ravnateljica pove, da ta 

pot ni vrisana v razvid in je last občine, jo pa sicer urejamo in čistimo po najboljših 

močeh v sodelovanju s komunalo.  

 Člani izpostavijo problem prezračevanja v kuhinji Solzice. Rečeno je, da 

prezračevanje deluje, vse pa bo rešil obljubljen novi vrtec. 

 Člani opozarjajo na odprta vrata v enoti Solzice. Predlaga se obveščanje in opozorila 

na dosledno zapiranje ali morda nov sistem zapiranja vrat. 

 Izpostavljen je problem obveščanja v primeru, da starš spregleda info na oglasni deski 

ali pa je otrok dlje časa odsoten. Predlog, da se takšne informacije dajo na spletno 

stran, je hitro zavrnjen, saj gre za varovanje osebnih podatkov in prevelikega števila 

oddelkov. Predlaga se e-asistent ali drug sistem. 

 Člani Sveta staršev in ostali starši pohvalijo vse vzgojiteljice v zvezi z delom z otroki, 

sodelovanjem s starši in pri novih projektih. 

Čas zaključka: Seja se zaključi ob 19.00 uri. 

ZAKLJUČKI: 

1. Na Seji Sveta staršev sprejmemo štiri sklepe. 

2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, skupaj z gradivom in vabilom na 

naslednjo sejo. Zapisnik je objavljen na spletni strani vrtca Ravne na Koroškem ter na 

oglasnih deskah v posameznih enotah vrtca. 

3. Priloženo gradivo: 

 Vabilo na 1. sejo Sveta staršev 

 Zapisnik 3. Seje Sveta staršev. 

 Lista prisotnosti 

 Analiza realizacije LDN in SE poročila za šolsko leto 2017/18 

Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev. 

 

 

                                                     Predsednik Sveta staršev: 

                                           Matic Knuplež l. r. 

 


