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ZAPISNIK 

1.  seje Sveta staršev, ki je bila 22. 9. 2022 ob 17.00 v enoti Ajda, Javornik 56. 

Navzočnost 

Prisotni člani Sveta 

staršev 

Tatjana Marčeta, Nina Gladež, Meta Helbl, Vanja Tomaž (namesto 

Saše Matičko), Sabina Mravljak (namesto Anite Guzej), Marija 

Kotnik, Saša Močilnik, Tina Lipovnik, Tjaša Čebulj, Bojana Kotnik, 

Alina Manojlović, Aljaž Hölzl, Tina Štruc, Barbara Čebulj in Sonja 

Zorman Grabner. 

Opravičili so se (člani 

Sveta staršev) 

Dragana Laketić, Zala Viltužnik, Tadeja Raztočnik 

Odsotni (člani Sveta 

staršev) 

Barbara Žibret, Nuša Kremzer Mlinar, Nejc Viderman, in Nina 

Retko. 

Ostali navzoči Mateja Hovnik, ravnateljica 

Zapisnik pisala Nina Gladež 

 

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

Sejo Sveta staršev je vodila ga. ravnateljica Mateja Hovnik. 

Predlagan je naslednji  

DNEVNI RED:  

1. Imenovanje predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika  

2. Imenovanje predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda  

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev  

4. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/22 in SE poročilo za leto 2021/22  

5. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2022/23  

6. Predlogi in pobude  

7. Razno  

8. Oblikovanje mnenja Sveta staršev o kandidatu za ravnatelja 

 

Ravnateljica gospa Mateja Hovnik vse navzoče lepo pozdravi in ugotovi, da so glede na 

prisotnost članov sveta vrtca sklepčni. 

 

1. SKLEP:  Prisotni se strinjajo s  predlaganim dnevnim redom. 
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K točki 1.) Imenovanje predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika  

Ravnateljica, ga. Mateja Hovnik pove, da se je prejšnji predsednik Sveta staršev, gospod Matic 

Knuplež, od svoje funkcije poslovil, saj je njegov sin odšel v 1. razred, zato morajo imenovati 

novega. Predstavniki predlagajo go. Nino Gladež, katero z dvigom rok tudi potrdijo. 

2. SKLEP:  Prisotni za predsednico Sveta staršev soglasno potrdijo go. Nino Gladež. 

K točki 2.) Imenovanje predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda 

Predstavniki Sveta staršev morajo imenovati novega predstavnika v Svet zavoda. Tudi tukaj so 

sklepčni in imenujejo go. Nino Gladež, novoizvoljeno predsednico Sveta staršev, v Svet 

zavoda. 

3. SKLEP:  Prisotni soglašajo, da je nova predstavnica Sveta staršev v Svetu zavoda 

novoizvoljena predsednica ga. Nina Gladež. 

K točki 3.) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev 

Ga. ravnateljica Mateja Hovnik na kratko povzame zapisnik prejšnje seje in pozove starše, če 

je kakšna pripomba. Starši nimajo pripomb in ga sklepčno potrdijo. 

4. SKLEP:  Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnik 2. Seje Sveta staršev z dne 26. 5. 

2022. 

K točki 4.) Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/22 in SE poročilo za leto 2021/22 

Ravnateljica staršem predvaja kratek film o dogajanju preteklega šolskega leta, ki ga je naredila 

vzgojiteljica ga. Erika Fužir. Pove, da so bili vsi cilji doseženi.  

Tatjana Marčeta vpraša, če bodo v prihodnje še sodelovali z gasilci, policisti in ostalimi 

službami in ravnateljica pritrdi. 

Drugih vprašanj ni bilo.  

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

2021/22. 

K točki 5.) Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2022/23 

Ravnateljica staršem predstavi letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23. Napredek je na jeziku, 

gibanju in likovnem področju, primanjkljaj pa vidi pri gledališču oziroma lutkah; letošnji cilj 

je področje umetnosti (»Gledališčni živžav«), dramatizacija, izdelava lutk.  

Gospa Mateja Hovnik med drugim izpostavi naslednje: Vrtec je pridobil zeleno zastavo 

(Ekovrtec), rdeča nit prihajajočega leta bo »manj je več«, ravnateljičin cilj za vse je »biti slišan, 

viden in spoštovan«, komunikacija staršev z vzgojiteljicami preko e-Asistenta, predavanje za 

starše in zaposlene bo v Kulturnem centru Ravne 1. decembra 2022 (izr. prof. dr. Sebastjan 

Kristovič), po gradnji novega vrtca na Ravnah sledi še prenova enote Levi Devžej v Kotljah ter 

tudi obnovitev enote Ajda, poleg smučarskega (4-6 let) in plavalnega tečaja (5-6 let) po novem 
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tudi gong z Majo Ocepek (5-6 let), počitek za otroke naj bo po kosilu in naj vzgojiteljice ne 

pripravljajo ležišč že med kosilom, predstavi tim za kakovost, tim za zdravje, prihajajoče 

projekte, teden otroka (1. teden v oktobru), nova ura popoldanske malice bo 15 minut prej (ob 

14.45).  

Starši predlagajo, da se letos v decembru izvede zimski pohod z lučkami, ker ga zdaj 2 leti 

zapored zaradi epidemije covid-19 ni bilo. 

Ga. ravnateljica pove, da bo predlog - zimski pohod z lučkami dodala v LDN za šolsko leto 

2022/23. 

6. SKLEP: Prisotni starši soglasno potrdijo LDN za šolsko leto 2022/23. 

K točki 6.) Predlogi in pobude 

Umivanje zobkov (tega letos zaradi okužb ne bo) 

e-Asistent –nalaganje fotografij 

Hierarhija – predstavniki Sveta staršev v imenu večine staršev najprej do vzgojiteljice, potem 

do svetovalne delavke in šele nato do ravnateljice 

Zahvala glede vzgojiteljic med počitnicami (vedno vsaj ena poznana otrokom) 

Zahvala glede hrane, da imajo otroci veliko izbire, če nečesa ne jedo (sadje, kruh) 

Popoldanski oddelek – ravnateljica razloži organizacijo, če bo zadostno število vpisanih otrok 

K točki 7.) Razno 

Starše zanima napredek gradnje novega vrtca, zato ga. ravnateljica pojasni, da bo 14. oktobra 

2022 uradna otvoritev vrtca, otroci pa bi naj začeli vrtec obiskovati v mesecu novembru. 

K točki 8.) Oblikovanje mnenja Sveta staršev o kandidatu za ravnatelja 

Ravnateljica zapusti sejo, vključi se predsednica Sveta zavoda ga. Jasna Gamze, ki prisotne 

seznani z razpisom za ravnatelja, ki je bil objavljen v Uradnem listu in na Zavodu za 

zaposlovanje 2. 9. 2022. Pove, da je na razpis prispela samo ena prijava, ki jo izroči ge. Nini 

Gladež, ta pa prijavo skupaj z dokazili prebere prisotnim. Ga. Jasna predstavnikom staršev  

razloži potek glasovanja, nato starši oblikujejo mnenje o kandidatu za ravnatelja, ki bo 

posredovano Svetu zavoda v zakonitem roku. 

7. SKLEP: Svet staršev Vrtca Ravne na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju Mateje 

Hovnik, Ob Suhi 43, Ravne na Koroškem, za ravnateljico Vrtca Ravne na Koroškem. 

Po končanem glasovanju se ravnateljica vrne, se zahvali prisotnim in sejo zaključi.  

 

Čas zaključka: Seja se zaključi ob 19.00. 
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Predsednica Sveta staršev: 

Nina Gladež l. r. 

 

ZAKLJUČKI: 

1. Na seji Sveta staršev smo sprejeli 7 sklepov. 

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

sejo, zapisnik bo objavljen na spletni strani vrtca in na oglasnih deskah v enotah vrtca. 

3. Priloženo gradivo: 

- vabilo na 1. sejo Sveta staršev vrtca, 

- zapisnik 2. seje Sveta staršev. 


