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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
ki je bila v ponedeljek, 17. 11. 2014 v enoti Vrtiljak, Cesta talcev 20, Velenje in jo je sklicala
ravnateljica Vrtca velenje Nataša Doler .

Prisotni starši: Marjana Avberšek, Barbara Višček Korošec, Dina Alijagič, Nina Žerdoner, Tamara
Berger, Tanja Verboten, Petra Teržan, Tanja Petre, Ines Juhart, Jasna Ovnik, Špela Vanovšek, Helena
Jezernik Triplat, Maja Urbanc Svečko, Monika Sovič, Ksenija Žganec, Anja Senčar, Vesna Husejnovič,
Bojana Brilej, Sedmin Osmanovič, Karina Špegel, Klaudija Vidak, Gregor Berdnik, Mateja Tisnikar,
Primož Čas, Nika matič, Nina Papež, Simona Smonkar, Nevena Aritonovič, Helena Cah, Suzana Fece,
Anita Dobrovolec, Nataša Škrbič, Katja Forštner, Monika Kaligaro, Mateja Oštir, Slađana Šumer,
Danijela Sitar, Natalija, Bohak, Sabina Pocajt Lednik, Polona Cugmas, Vesna Jovanovič, Branka Buršič,
Petra Klanšček, Uroš Štajner, Maja Cerkovnik, Nina Goter, Mateja Moravec, Tjaša Nadveržnik, Tina
Sirše, Branka Tratnik Meh, Lotty Cojhter, Elvisa Derviševid, Helena Kovač, Renata Podlinšek, David
Mernik, Tanja Grčar, Jasna Prodan, Vesna Golob, Asmir Džebo, Silva Ravnjak, Helena Knez, Nina
Raško, Edis Mustafid
Odsotni: Elvira Šehič, Mojca Plankelj, Amir Pajič, Tatjana Pečko, Jasna Bračič, Amela Imiširovid, Ona
Agota Čepaityte Gams, Tanja Stermecki
Opravičeno odsotni: Saša Pistotnik, Darja Lesjak, Katarina Jukid, Gordana Brčina, Aleksandra Logar,
Snježana Lekid,
Na seji Sveta staršev so bile prisotne tudi vodje organizacijskih enot: Rozalija Rovšnik Kovač, Marina
Es, Darja Jamnikar in Lea Schmidt.
Dnevni red:
1. Obravnava LDN 2014/2015
2. Volitve predstavnika staršev v Svet Zavoda
3. Razno

K točki 1 Obravnava LDN 2014/15
Ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler je najprej pozdravila vse prisotne starše. Predstavila je Letni
delovni načrt Vrtca Velenje za šolsko leto 2014/2015. Vrtec Velenje je eden izmed večjih vrtcev v
Sloveniji. Deluje na 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.
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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 smo 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.
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.

K točki 2 Volitve predstavnika staršev v Svet zavoda
Predsednica Sveta staršev, Branka Tratnik Meh, je pozdravila vse prisotne. Gospe Marjetki Oprešnik
je potekel mandat v Svetu zavoda, zato je potrebno izvoliti novega predstavnika staršev v Svet
zavoda. Predlagana je bila gospa Saša Pistotnik, ki pa se seje Sveta staršev ni mogla udeležiti zaradi
službenih obveznosti. S kandidaturo je bila seznanjena in se z njo tudi strinja.
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Predsednica Sveta staršev je predlagala glasovanje z dvigom rok. Prisotni starši so se strinjali z
predlaganim glasovanjem. Večina je potrdila gospo Sašo Pistotnik za novo predstavnico Sveta staršev.
Sklep 1: Saša Pistotnik je predstavnica staršev v Svet zavoda Vrtca Velenje

K točki 3 Razno
Ekonomska cena je izračunana za 9 ur v dnevnem programu in 6 ur v poldnevnem programu. Če je
otrok v vrtcu dlje od predvidenega časa, se stroški dodatnega bivanja prištejejo k osnovnemu plačilu.
Stroški dodatnih ur niso subvencionirani. S strani staršev je bil podan predlog, da se staršem, ki
prinesejo potrdilo delovne organizacije (oba starša), katera ima sedež v oddaljenih mestih in ne
morejo pravočasno priti po otroka, ne zaračunava dodatna ura zaradi prej navedenih razlogov. V
enem oddelku je primer, kjer sta oba starša zaposlena v podjetju, ki ima sedež v Ljubljani. Zaradi tega
ne moreta po otroka v roku 9 ur. Drugih možnosti nimata. Ravnateljica bo podala predlog na našo
ustanoviteljico Mestno občino Velenje, saj vrtec nima pristojnosti, da bi sam uredil zadevo.
Starši so izpostavili problem bolnih otrok v vrtcu. Kadar strokovna delavka opazi, da je otrok bolan ali
ima vročino, pokliče starša, naj pridejo otroka iskat v vrtec. Naše strokovne delavke imajo vsako
šolsko leto predavanje o zdravju in kako ravnati, kadar je otrok bolan. Na naši spletni strani je
objavljen dopis, katera so zdravstvena stanja, ki ne dovoljujejo strokovnim delavkam, da otroka
sprejme v vrtec. Starši opažajo, da nekateri starši kljub temu, da otrok kaže bolezensko stanje,
svojega otroka pripeljejo v vrtec.
S strani nekaterih staršev je bil podan predlog, da jih otroci pred zaključkom bivanja v vrtcu počakajo
na igriščih, kadar vremenske razmere to dovoljujejo. Razlog za to je več bivanja na svežem zraku in
prihranjen čas za urejanje otrok.
Ravnateljica je podala razlago, da so se strokovni delavci pred nekaj leti takšnega načina pogosto
posluževali, vendar tudi takrat niso bili vsi starši zadovoljni. Predlagala je, da svoje predloge predajo
strokovnima delavkama v oddelku, v katerega je vključen njihov otrok. Seveda je takšen način
odvisen od starostnega obdobja, strukture oddelka in vremenskih razmer.
Na vprašanja, katera so bila izpostavljena na seji Sveta staršev, bodo posredovani odgovori v pisni
obliki.

Ravnateljica in predsednica Sveta staršev sta se vsem prisotnim zahvalili za sodelovanje in sejo
zaključila ob 18.15 uri.

Zapisala
Metka Potočnik

Predstavnica Sveta staršev
Branka Tratnik Meh

