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ZAPISNIK SEJE SVETA ZAVODA
ki je bila v sredo, 26. 11. 2014 ob 17. uri v enoti Vrtiljak, Cesta talcev 20, Velenje.
Prisotni:
predstavniki MOV: Viljemina Dremel, Dimitrij Amon
predstavniki staršev: Saša Pistotnik
predstavniki Vrtca Velenje: Zdenka Matjaž, Cvetka Koželj, Slađana Moravec, Andreja Popržen
predstavnici sindikata: Martina Rabič, Jožica Notersberg
Opravičeno odsotni:
predstavniki staršev: Aleksandra Logar, Dina Alijagič
predstavniki MOV: Tatjana Strgar
predstavniki Vrtca Velenje: Lili Razdrih
Na seji je bila prisotna tudi ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler.
Predsednica Sveta Zavoda Zdenka Matjaž je pozdravila prisotne in predlagala dnevni red, ki
je bil soglasno sprejet.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika redne seje, 19. 3. 2014
Potrditev zapisnika korespondenčne seje, 7. 8. 2014
Potrditev članice Sveta staršev v Svet zavoda Vrtca Velenje
Potrditev letnega delovnega načrta Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
Odpis terjatev
Pobude in predlogi

K točki 1 Potrditev zapisnika zadnje redne seje, 19. 3. 2014
Sklep 1: Zapisnik zadnje redne seje, 19. 3. 2014, je bil soglasno potrjen.
K točki 2 Potrditev zapisnika korespondenčne seje, 7. 8. 2014
Sklep 2: zapisnik korespondenčne seje, 7. 8. 2014, je bil soglasno potrjen.
K točki 3 Potrditev članice Sveta staršev v Svet zavoda Vrtca Velenje
Gospe Marjetki Oprešnik je potekel mandat v Svetu zavoda, zato je bilo potrebno izvoliti novega
predstavnika staršev v Svet zavoda. Predlagana je bila gospa Saša Pistotnik. Predsednica Sveta staršev
je predlagala glasovanje z dvigom rok. Prisotni starši so se strinjali s predlaganim glasovanjem. Večina
je potrdila gospo Sašo Pistotnik za novo predstavnico Sveta staršev. Gospo Sašo Pistotnik so potrdili
prisotni člani Sveta zavoda.

Sklep 3: Gospa Saša Pistotnik je nova članica Sveta zavoda Vrtca Velenje

K točki 4
Potrditev letnega delovnega načrta Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/15
Ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler je najprej pozdravila vse prisotne. Predstavila je Letni
delovni načrt Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/2015. Vrtec Velenje je eden izmed večjih vrtcev v
Sloveniji. Deluje v dvanajstih enotah, na sedemnajstih lokacijah, na štirih OŠ imamo po dva oddelka
starejših otrok. Imamo 79 oddelkov, od tega je 78 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelek
poldnevnega programa. Vrtec je razdeljen na štiri organizacijske enote. V letošnjem šolskem letu je
prišlo do spremembe med OE Lučka in OE Tinkara - v OE Lučka je vodja Darja Jamnikar, v OE Tinkara
je vodja Marina Es. V vrtcu je vseh zaposlenih 239, od tega je 196 strokovnih delavcev, ki skrbijo za
otroke, vključene v vrtec.
Prav tako bo v letošnjem šolskem letu vrtec vključen v programe kot so: Fit vrtec, Zdrav vrtec, Gozdni
vrtec, Eko vrtec. Vključeni smo tudi v Nacionalni program kulturno umetnostne vzgoje. Na državnem
nivoju sodelujemo v projektih Bralna značka, Mali sonček, Pasavček, Zeleni nahrbtnik in Varno s
soncem.
Skupni naslov vseh projektov je:
Majhni in veliki podvigi v objemu doživljanja, domišljije, izražanja, ustvarjalnosti in sodelovanja.
Velenjski vrtec je bil izbran v skupino dvajsetih modelnih vrtcev za centraliziran evropski projekt
Fit4Kid. Fit modelni vrtci bodo na nivoju Evropske Unije postali mentorski vrtci in učna središča in
bodo sofinancirani s celotnim nadaljnjim programom usposabljanj po programu Fit Kobacaj za dobo
dveh let, začenši s 1. 1. 2014. Projekt traja od 1. 10. 2014 – 31. 3. 2017 (30 mesecev).
Vključenih je 6 pilotskih evropskih držav (Slovenija, Španija, Nemčija, Velika Britanija, Islandija,
Bolgarija).
Stalna naloga Vrtca Velenje je usmerjena v povezovanje različnih pristopov, kar omogoča
individualno obravnavo in hkrati prispeva k sproščenemu vzdušju in uveljavljanju otrokovih pravic v
okviru posameznega oddelka in vrtca kot celote. Predšolsko obdobje je temeljno za razvoj pozitivne
naravnanosti otrok pri iskanje novih znanj ter uporabo znanj na nove in izvirne načine.
V lanskem šolskem letu je naša ustanoviteljica Mestna občina Velenje izvedla večja investicijska dela
na objektih Vrtca Velenje in sicer:
 energetska sanacija v enotah Tinkara, Lučka in Čebelica,
 sanacija strehe v enoti Vrtiljak,
 sanacija sanitarij in umivalnice za otroke in za odrasle v enoti Jurček.
V vrtcu smo nabavili pohištvo za nove igralnice in garderobe, razširili smo parkirni prostor za dostavo
hrane pri enoti Tinkara, obnovili smo kuhinjske shrambe v kuhinji Tinkara, montirali nove plinske
pečice in predelali plinsko napeljavo v kuhinji Lučka, izvedli smo montažo novih požarnih luči v enoti
Lučka in v vseh enotah nabavili zaščitne ponjave za peskovnike. V enoti Ciciban smo pisarno
preuredili v igralnico in garderobo, v starem delu Vrtiljaka smo nabavili nova zunanja vhodna vrata.
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s sanacijo na enotah. Planiramo sanacijo
vodovodnega sistema v enoti Ciciban, sanacijo sanitarnih prostorov v enotah Čebelica in Jurček ter
zamenjava oken in vrat v enoti Jurček.
V Vrtcu Velenje se trudimo, da je prehrana otrok čim bolj raznolika. V naših kuhinjah se pripravlja
veliko jedi iz ekološko pridelane hrane. Sodelujemo z lokalnimi pridelovalci hrane.
Od uveljavitve Uredbe o ZeJN do konca leta 2013 je obvezen minimalen delež ekoloških živil, ki ga
morajo doseči naročniki, 5 %, od 1. 1. 2014, pa znaša ta delež 10 %.

Gospod Dimitrij Amon je podal vprašanje ali Vrtec Velenje dosega delež ekoloških živil 20 %, ki ga
morajo naročniki doseči. Ravnateljica je odgovorila, da v Vrtcu Velenje dosegamo delež 20 %.

Prav tako si tudi v tem šolskem letu želimo sodelovanj s starši. Potrudili se bomo, da boste lahko
anketo, katero vam damo v izpolnitev konec šolskega leta, v letošnjem šolskem letu izpolnili v
elektronski obliki. Veseli smo vaših pohval in kritik. Vedno se lahko z vprašanji, mišljenji in predlogi
obrnete na nas. Le tako lahko svoje delo še izboljšamo.

Sklep 5: LDN 2014/15 se potrdi.

K točki 5
Odpis terjatev
Predsednica Sveta zavoda Zdenka Matjaž je predlagala odpis terjatev v znesku 191,86 €, ki so
nastale kot posledica sodno določenih izterjav, ki pa zaradi objektivnih razlogov niso izterljive
(samohranilke brez premoženja, osebni stečaji dolžnikov, preselitev dolžnika v drugo državi,
sodni stroški višji od glavnice, ipd…).
Sklep 5: terjatve v znesku 191,86 € se odpišejo.

K točki 6
Razno
G. Dimitrij Amon je pohvalil vsebino LDN. Podal je vprašanje glede projekta Fit4Kid, v
katerega je vključen Vrtec Velenje. Zanimalo ga je ali bo vrtec imel kakšne stroške ali bo
projekt res sofinanciran. Ravnateljica je odgovorila, da bo vrtec imel stroške samo s prevozi
naših strokovnih delavk, ki se bodo udeležile predavanj. Ostalih stroškov vrtec ne bo imel.

Predsednica Sveta zavoda, Zdenka Matjaž, je ob 18. uri zaključila sejo in se vsem prisotnim
zahvalila za prisotnost.

Zapisala:
Metka Potočnik

Predsednica Sveta zavoda
Zdenka Matjaž

