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ZAPISNIK 

1.  seje Sveta staršev, ki je bila dne, 21. 9. 2021, ob 18.00 v enoti Ajda, Javornik 56. 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 

staršev 

Matic Knuplež, Tatjana Marčeta, Nina Gladež, Janja Radoš, Nuša 

Kremzer Mlinar, Vanja Tomaž, Barbara Žibret, Dragana Laketić, 

Maja Mlakar, Nino Djordjević, Slavko Koljibabić, Alina Borovnik, 

Jerneja Krajnc, Barbara Čebulj, Ana Mlinar. 

Opravičili so se (člani 

Sveta staršev) 

Simona Oto, Anita Guzej, Tina Lipovnik, Tina Štruc, Jasmina Kralj 

Odsotni (člani Sveta 

staršev) 

Jasmina Saberčnik, Špela Miklavc, Sonja Zorman Grabner. 

Ostali navzoči Mateja Hovnik, ravnateljica,  

Zapisnik pisala Ravnateljica  

 

Seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu vrtca. 

Sejo Sveta staršev je vodil predsednik Sveta staršev g. Matic Knuplež. Poleg članov prisotna še 

ravnateljica ga. Mateja Hovnik. 

Predlagan je naslednji  

DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev  

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21 in SE poročilo za šolsko leto 2020/21 

3. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2021/22 

4. Predlogi in pobude 

5. Razno 

 

Predsednik sveta staršev gospod Matic Knuplež vse navzoče lepo pozdravi in ugotovi, da so 

glede na prisotnost članov sveta vrtca sklepčni. 

 

1. Sklep:  Prisotni se strinjajo s  predlaganim dnevnim redom. 

K točki 1.) Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev 

G. Knuplež prebere sprejete sklepe 2. seje z dne, 24. 5. 2021, ki je bila na daljavo preko 

platforme ZOOM. 

2. Sklep: Prisotni se strinjajo z  zapisnikom 2. seje Sveta staršev z dne 24. 5. 2021. 
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K točki 2.) Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21 in SE poročilo za šolsko leto 

2020/21 

Ga. ravnateljica prisotne starše toplo pozdravi, se jim zahvali za udeležbo na današnji seji in 

jim poda nekaj  informacij ob začetku šolskega leta.   

Analizo akcijskega načrta za šolsko leto 2020/21 je pripravila vzgojiteljica Erika Fužir v obliki 

foto zgodbe. Ogledali smo si foto zgodbo, ki odseva celoten pedagoški proces skozi leto v vseh 

oddelkih vrtca, sledenje ciljem na vseh področjih kurikuluma ter sodelovanja z okoljem in 

starši.  

K točki 3.) Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2021/22 

Ga. ravnateljica predstavi osnutek LDN za novo šolsko leto, ki je bil osnovan in začrtan na 

podlagi vseh analiz, ugotovitev in usmeritev pri oddanih poročilih.   

Ravnateljica poudari, da bo letošnja rdeča nit v pedagoških procesih igra. Izhodišče razvojne 

naloge bo igra in igrivi prostori v igralnici in na prostem.  

Cilj tega šolskega leta bo iz področja družbe in sicer: Skozi skrbno načrtovanje in ob 

upoštevanju in vključevanju otrok oblikovati spodbudno učno okolje - igralne kotičke, kjer se 

bodo otroci dobro počutili in razvijali vse svoje potenciale. Pri tem pa oblikovali in upoštevali 

svoja/zapisana pravila. 

Cilj na področju sodelovanja s starši bo: Staršem omogočiti večjo / širšo dostopnost do 

informacij. Le tega bomo uresničevali z uvedbo eAsistenta za starše (Obvestila na ravni vrtca 

in oddelkov). 

Cilj na področju sodelovanja z okoljem: Gradnja novega vrtca enote Solzice in sanacija in 

dograditev dveh igralnic v enoti Levi devžej v Kotljah.  

Obogatitvene dejavnosti za otroke predstavljajo vsebinsko popestritev pedagoškega programa.  

Potekale bodo v dopoldanskem času, načrtovale, izvajale in na koncu šolskega leta evalvirale 

pa jih bodo strokovne delavke v svojih oddelkih.  

Spremljanje otrokovega razvoja in napredka se ne bo spremljajo več preko kompetenc temveč 

bodo v timu za kakovost oblikovali osnutke ter priporočila za zapisovanje spremljave na 

podlagi razvojnih značilnosti otrok.  

Sodelovanje s starši je v LDN opredeljeno kot 1 srečanje na ravni oddelka (družinsko), 2 

srečanja na ravni enote ter 1 srečanje na ravni vrtca (dan vrtca).  

Pogovorne ure bodo potekale v skladu z veljavnimi ukrepi in se urniki po oddelkih v enotah 

objavijo na spletni strani vrtca.   

V tem letu bodo vodje enot poskrbele za pretok informacij in poskrbele za organizacijo dela v 

enotah naslednje strokovne delavke: Dragica Bonič (Solzice), Mateja Hovnik Rožen (Levi 

devžej), Dominika Ivartnik (Ajda). 

V tem letu bosta potekala projekta: Objem in Eko vrtec-eko šola. Koordinator bo ga. Valentina 

Slemnik, pomočnica ravnateljice. 
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Ravnateljica predstavi še investicije, ki se bodo izvajale v tem letu (nakup prenosnih 

računalnikov, nakup športnih rekvizitov  uporabnih v telovadnici, ki jo koristi enota Levi 

devžej, fasada, ozvočenje za dramsko skupino, v Ajdi nakup vrat v kuhinjskem delu.) 

3. Sklep: Vsi prisotni  sprejmejo in  z dvigom rok potrdijo  LDN  za šolsko leto 2021/22. 

K točki 4.) Predlogi, pobude. 

Pri tej točki, je stekel sproščen pogovor in debata glede na situacijo v kateri trenutno živimo 

(Covid-19). Ravnateljica je staršem predstavila ukrepe in situacijo, ki je trenutno aktualna v 

našem vrtcu. Večina staršev se je strinjala z ukrepom, da lahko vrtec obiskujejo samo zdravi 

otroci, da pa vedno realno ocenimo, kdaj je potrebno poslati otroka domov.  

Predstavnika staršev zanima, kako je z ogrevanjem v našem vrtcu. Njegovo mnenje je, da so v 

tem času  igralnice mrzle, sploh pri počitku, ko otroci počivajo v nekaterih oddelkih na blazinah 

(»armafleks podloge«). Ga. ravnateljica pove, da rešitev predvsem zjutraj iščemo z grelnimi 

pečkami, tekom dneva pa se igralnice zagrejejo, že zaradi števila oseb v prostoru. Težava bo 

rešena, ko se bo začela kurilna sezona. 

Starše zanima glede izvedbe izletov in predlaga organizacijo in izvedbo kot smo to počeli pred 

leti, ko smo skupaj z otroki potovali z vlakom v Maribor na predstavo, Indijansko vas,…. Ga. 

ravnateljica pove, da smo na vzgojiteljskim zboru pred leti zavzeli sklep, da se teh izletov ne 

bomo več posluževali, ker imamo v svoji bližini toliko lepih znamenitosti in krajev, katere si 

lahko ogledamo in jih doživimo. 

K točki 5.) Razno 

Pod točko razno gospa ravnateljica prisotnim pove, da dela za gradnjo novega vrtca potekajo  

po načrtih. Nov vrtce, naj bi bil predvidoma končan poleti 2022, vzgojno izobraževalno delo v 

njem pa naj bi steklo s 1. 9. 2022. Prav tako se pripravlja načrt dozidave dveh igralnic in obnova 

enote Levi devžej v Kotljah. 

Drugih zadev ni bilo, zato se predsednik zahvali in  sejo zaključi. 

Čas zaključka: Seja se zaključi ob 19.30 uri. 

ZAKLJUČKI: 

1. Na Seji Sveta staršev smo zavzeli 3 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 2. korespondenčne seje Sveta staršev. 

Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev. 

 

 

Predsednik Sveta staršev: 

Matic Knuplež l. r. 

 


