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VRTEC RAVNE NA 

KOROŠKEM 

Čečovje 12 A 

2390 Ravne na Koroškem 

 

T: 02 82 15 740 

E: info@vrtec-ravne.si 

I: //www.vrtec-ravne.si/ 
 

ZAPISNIK 

1. seje Sveta staršev, ki je bila dne, 16. 10. 2019, 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 2. seje Sveta staršev 

2. Imenovanje predstavnika sveta staršev iz enote Ajda v Svet vrtca 

3. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19 in Se poročilo za leto 2018/19 

4. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2019/20 

5. Predlogi in pobude 

6. Razno 

 

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

K točki 1.)Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev 

G. Knuplež prebere sprejete sklepe 2.seje. 

2. SKLEP: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnik 2. Seje Sveta staršev z dne 

11.4.2019. 

Ga. ravnateljica poda odgovor na vprašanje članov glede gradnje novega vrtca. 

 

K točki 2.) Imenovanje predstavnika sveta staršev iz enote Ajda v Svet vrtca 

 

Izvolili oziroma predlagali smo gospo Vanjo Vravnik, kot članico in predstavnico iz enote 

Ajda v sestavo Sveta vrtca. 
 

3. SKLEP: Starši z dvigom rok potrdijo gospo Vanjo Vravnik za članico v Svet vrtca. 

 

K točki 3.) Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19 in Se poročilo za leto 

2018/19 
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Ga. ravnateljica prisotne toplo pozdravi in jim predvaja pripravljeni film, ki ga je za  šolsko 

leto2018/19 kot analizo LDN pripravila vzgojiteljica Simona Svetina.  

 

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

2018/19. 

 

K točki 4.) Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2019/20 

 

Gospa ravnateljica predstavi predlog  LDN vrtca za šolsko leto 2019/20. Posreduje 

pomembne informacije o vključenih otrocih, zaposlenih, razvojni nalogi, ciljih, projektih in 

sodelovanju s starši.  Predstavi tudi predvideno investicijsko vzdrževanje. Nabave in 

predvidene izboljšave prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programa za šolsko leto 

2019/20. 

 

5. SKLEP: Prisotni starši soglasno potrdijo LDN za šolsko leto 2019/20. 

 

K točki 5.) Predlogi in pobude 

 

Znova se pojavi vprašanje glede rampe v enoti Solzice, da bi se zapirala ob 7.30 uri. Ga. 

ravnateljica zagovarja sprejeti sklep sveta vrtca, da zapornica ostane zaprta zaradi varnosti. 

Tisti z zdravstvenimi težavami imajo omogočen dovoz.  Bo pa podala vprašanje na Svet vrtca 

v obravnavo.  

 

K točki 6.) Razno 

 

Pod točko razno gospa ravnateljica vsem razdeli izjavo glede Uredbe o splošni zaščiti 

podatkov (GDPR), s katero se starši strinjamo, da se naši osebni podatki obdelujejo v namene 

vrtca in s tem dovoljujemo, da se nam gradivo, vabila in zapisnike pošilja po e-pošti. 

 

Gospa ravnateljica nam sporoči, da smo po e-pošti prejeli kot gradivo Poslovnik sveta staršev, 

katerega predlaga, da ga preberemo in v primeru vprašanj oziroma predlogov, pobud nanj, ji 

to sporočimo na njeno e- pošto.  

 

Čas zaključka: Seja se zaključi ob 18.30 uri. 

 

ZAKLJUČKI: 

1. Na Seji Sveta staršev sprejmemo pet sklepov. 

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 2. Seje Sveta staršev. 

Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev. 

 

                                                      Predsednik Sveta staršev: 
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