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ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je bila dne, 26. 5. 2022, ob 18.00 v enoti Ajda, Javornik 56.
Navzočnost
Prisotni člani Sveta Matic Knuplež, Tatjana Marčeta, Nina Gladež, Nuša Kremzer
staršev
Mlinar, Anita Guzej, Jasmina Kralj, Dragana Laketić, Maja Mlakar,
Tjaša Marchiotti, Alina Borovnik, Ana Mlinar.
Opravičili so se (člani Simona Oto, Tina Lipovnik, Slavko Koljibabić, Jerneja Krajnc,
Sveta staršev)
Tina Štruc, Sonja Zorman Grabner.
Odsotni (člani Sveta Anja Radoš, Lea Čagran, Barbara Žibret, Špela Miklavc, Barbara
staršev)
Čebulj.
Ostali navzoči
Mateja Hovnik, ravnateljica,
Zapisnik pisala
Ravnateljica v sodelovanju s starši
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
ga. ravnateljica Mateja Hovnik.
Predlagan je naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev
Informacija o zaključku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2022/23
Sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2022/23
Organizacija dela v počitniškem času
Predlogi in pobude
Razno

Predsednik sveta staršev gospod Matic Knuplež vse navzoče lepo pozdravi in ugotovi, da so
glede na prisotnost članov sveta vrtca sklepčni.
•

Prisotni se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.

K točki 1.) Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev
G. Knuplež pozove starše, če je na zapisnik kakšna pripomba. Starši povedo, da v zapisniku
niso zapisane vse podrobnosti. Ravnateljica odgovori na pripombe k zapisniku.
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K točki 2.) Informacija o zaključku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2022/23
Ga. ravnateljica prisotne starše toplo pozdravi, se jim zahvali za udeležbo na seji in jim poda
pomembne informacija glede vpisa otrok za šolsko leto 2022/23.
Vpis v vrtec je potekal od 1. 3. 2022 do 10. 3. 2022. Sprejetih vlog smo prejeli 121. V vrtec je
bilo sprejetih 103 otrok, ostalih 18 otrok 1. 9. 2022 ne bo imelo pogoja za vključitev v vrtec.
K točki 3.) Sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2022/23
Ga. ravnateljica predstavi sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2022/23.
Na podlagi 49. in 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 207/21), v skladu s predpisi s področja delovnega prava in akta o
sistemizaciji in v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 54/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 59/19), Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS št. 204/2021), Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede (Uradni list RS št. 121/2021), Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v RS (Ur. list RS št. 80/18), ki določa delovna mesta in nazive v plačni
podskupini D in J in Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 18/21), ki določa sočasno prisotnost
vzgojiteljice in vzgojiteljice - pomočnice vzgojiteljice v oddelku (najmanj 6 ur dnevno v
oddelku I. starostne skupine, 4 ure v oddelku II. starostne skupine ter 5 urno sočasno prisotnost
v kombiniranem oddelku) in največje dopustno število otrok v posameznih oddelkih,
ravnateljica Vrtca Ravne na Koroškem v soglasju z ustanoviteljem, upoštevajoč zakonske
normative in standarde, določa sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2022/23.
Delovni proces v vrtcu je organiziran po področjih na katerih se združuje več po dejavnostih
sorodnih del in nalog. Organizirano je pedagoško – strokovno področje in upravno –
gospodarsko področje.
V predlagani sistemizaciji za šolsko leto 2022/23 je v skladu z veljavnimi normativi za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, racionalizacijo poslovanja sistemiziranih 77,43.
Za šolsko leto 2022/23 predvideno 23 oddelkov in 424 otrok.
Število zaposlenih se je povečalo za 5,98 delavca.
Potreba po spremljevalcih otrok s posebnimi potrebami, kar izhaja iz Zapisnikov o
celostni zgodnji obravnavi otrok, ki ga izda Center za zgodnjo obravnavo otrok (Zakon o
celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami – ZOPOPPO).
Zaradi selitve v novi vrtec, se bo povečala kvadratura bivalnih prostorov, povečale so
se kapacitete kuhinje, količina umazanega perila, število otrok, kar je posledica potrebe po več
delavca v kuhinji, pralnici, vzdrževanju.
V šolskem letu se bo povečalo število ur strokovne pomoči za otroke s posebnimi
potrebami, ki so obravnavani v RA s Centrom za zgodnjo obravnavo v Slovenj Gradcu (12
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otrok + 5 otrok v postopku). Otroci potrebujejo dodatno strokovno pomoč specialnega
pedagoga. Sedaj smo imeli specialnega pedagoga zaposlenega preko podjemne pogodbe.
V skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje lokalna
skupnost, ustanoviteljica vrtca, določi tudi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti
oziroma končati poslovalni čas vrtca. Glede na izražene potrebe staršev ob vpisu otroka po
prihodu in odhodu otrok bo delovni čas vrtca v vseh treh enotah od 5.30 do 16.00.
K točki 4.) Organizacija dela v počitniškem času
Ravnateljica staršem pove, da bo v času počitnic (julij, avgust) odprta enota Ajda na Javorniku.
Starši bodo prejeli po e-Asistentu obvestilo o vlogi za prijavo otroka med počitnicami oziroma
o koriščenju rezervacije. V petek 28. 5. 2022 pa bodo prejeli vlogo v fizični obliki pri
vzgojiteljici otrokovega oddelka, katero morajo vrniti vzgojiteljici do petka, 10. 6. 2022.
K točki 5.) Predlogi, pobude
(ga. Nuša Kremzer Mlinar)
- za mlajše otroke, ki se vključujejo v vrtec, je zelo pomembno, da jih zjutraj pričaka
vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice iz skupine, ki jo pozna, zato se predlaga, da se delo v
čim večji meri organizira tako, da se od 7.30 - 7.45 dalje mlajše otroke sprejema v matični
igralnici in v njemu znani skupini;
- v času počitnic naj se (v primeru izrecne želje staršev) zagotovi, da smejo biti sorojenci skupaj
v skupini, saj za mlajše otroke drug vrtec, druga skupina, druga igralnica in druga vzgojiteljica
predstavljajo stres, in mu starejši sorojenec nudi znano oporo;
- predlaga se nakup čelad za vožnjo s skiroji;
- ker določeni otroci ne povedo, kaj se dogaja v vrtcu, smo starši zelo veseli, kadar dobimo
kakšen podatek, sliko otrok, kaj so tisti dan delali v vrtcu, da dobimo iztočnico za pogovor, ki
potem lahko steče; predlagamo, da se slike posameznega otroka pošilja staršem preko easistenta.
- starši ponovno predlagamo, da se vzgojiteljice opozori na vsaj približno rabo pogovornega
knjižnega jezika (brez "šva", "jedva", "vidva" ....);
(ga. Anita Guzej)
- zahvala za vso organizacijo pri plavalnem in smučarskem tečaju!
- da smo bili ZELO zadovoljni z izbiro vzgojiteljic in na njihovo požrtvovalno delo (predvsem
na kombinacijo vzgojiteljic...ena je imela dala trdo delo in ta druga materinski čut...jack pot).
Predvsem zahvala Danici, ki je našim otrokom omogočila tudi taborjenje in da je otroke ZELO
povezala ter posledično tudi nas. Da so vsako leto delali km SPREHODE (tudi v slabem
vremenu), s poučno vsebino in se in se, bi se našlo. HVALA!
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- sofinanciranje občine pri raznih aktivnostih (plavanje, smučanje,...) SG ima brezplačno
plavanje.
K točki 6.) Razno
Ravnateljica pove, da se gradbena dela za novi vrtec počasi končujejo, da se bo v poletnem času
uredila okolica vrtca in notranja oprema.
Predsednik sveta staršev se vsem prisotnim zahvali in se poslovi od funkcije predsednika, saj
sin odhaja v šolo.

Čas zaključka: Seja se zaključi ob 19.30 uri.

Gradivo je priloga zapisniku v arhivu Sveta staršev.
Predsednik Sveta staršev:
Matic Knuplež l. r.

Datum zapisa:

27. 5. 2022

Zapisala:

Mateja Hovnik

