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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
ki je bila v četrtek, 19. 11. 2015 v enoti Vrtiljak, Cesta talcev 20, Velenje in jo je sklicala
ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler.
Na seji Sveta staršev so bile prisotne tudi vodje organizacijskih enot: Andreja Popržen,
Marina Es, Darja Jamnikar in Lea Schmidt.
Prisotni starši OE NAJDIHOJCA: Nina Arzenšek, Nuša Otorepec, Mateja Šeliga, Tanja
Stermecki, Tomaž Nadvežnik, Tina Sirše, Branka Meh Tratnik, David Mernik, Milka Knez,
Dejan Potočnik, Jasna Prodan, Vesna Golob, Luka Gruber, Diana Tepić.
Prisotni starši OE Tinkara:Tamara Berger, Nina Žerdoner, Tanja Češko Petre, Maja Koren,
Maja Kipič, Jure Slatinšek, Alenka Kalan, Maja Vede, Ursula Svitlica; enota Jakec: Tanja Jan,
Helena Jezernik Triplat, Monika Sovič, Ksenija Žganec, enota Jurček: Boštjan Širnik,; Cirkovce:
Tatjana Avbreht.
Prisotni člani OE LUČKA: Zaleznik Urška, Mateja Konc Bartolac, Igor Topić, Mojca Plankelj,
Klaudija Vidak, Maja Zakošek Pipan, Anja Jezernik, Janja Gril, Jolanda Perger, Tatjana
Domazet, Helena Cah, Gregor Berdnik.
Prisotni starši OE Vrtiljak: Barbara Jeran, Natalija Bohak, Denila Šinkovec, Tomaž Juvan, Jana
Jerenec, Mateja Oštir, Dušan Jager, Srebrenko GrbiĆ, Nastja Brišnik, Slađana Šumar, Vesna
Jovanović, Sabina Krušnik, Maja Jovan, Vesna Deržek Sovinek, Romana Pečnik, Maja
Cerkovnik.
Dnevni red:
1. Obravnava LDN 2015/2016
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. Predstavila je
Letni delovni načrt Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016. Vrtec Velenje je drugi največji
vrtec v Sloveniji. Deluje v dvanajstih enotah, na osemnajstih lokacijah, na petih OŠ imamo po
dva oddelka starejših otrok. Imamo 77 oddelkov, od tega je 76 oddelkov dnevnega programa
in 1 oddelek poldnevnega programa. Vrtec je razdeljen na štiri organizacijske enote. V

letošnjem šolskem letu vodi OE Najdihojca gospa Andreja Popržen. Gospa Rozalija Rovšnik
Kovač je s šolskim letom 2014/2015 zaključila svojo poklicno pot in se upokojila. Trenutno je
v naš zavod vključenih 1380 otrok. V vrtcu je vseh zaposlenih 211, 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… Na državnem nivoju sodelujemo v projektih Bralna značka,
Mali sonček, Pasavček, Zeleni nahrbtnik, Varno s soncem.
Skupni naslov vseh projektov je: Glasba si s plesom rokό podaja.
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).V okviru projekta bomo osvojena znanja strnili v FIT
plesni prireditvi za otroke in starše, ki se bo odvila 19. 5. 2016 v Rdeči dvorani v Velenju.
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 so se v vrtcu izvedla večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje
in sicer:
 sanacija kuhinje v enoti Tinkara,
 sanacija sanitarij za otroke in odrasle v enoti Ciciban,
 sanacija sanitarij in umivalnice za otroke in za odrasle v enoti Čebelica,
 menjava oken in vrat, sanacija sanitarij v enoti Jurček,
 obnova in razširitev pisarne spodaj v enoti Tinkara.
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s sanacijo na enotah in planiramo:
 sanacijo sanitarnih prostorov v enoti Jakec,
 sanacijo sanitarnih prostorov v enoti Vrtiljak – stari del,
 sanacijo sanitarnih prostorov v enoti Tinkara,
 sanacijo ogrevanja v enoti Vrtiljak – stari del,
 prenovo centralne kuhinje v enoti Lučka,
 menjavo podov in ureditev garderob v enoti Najdihojca.
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.
V letošnjem šolskem letu se pripravljamo na odprtje razvojnega oddelka. Vanj mora biti
vključenih vsaj 6 otrok. Razvojni oddelek bo deloval v enoti Najdihojca. Prav tako se

pripravlja projekt obnove Vile Mojca v kateri bo ponovno deloval vrtec. Naša ustanoviteljica
pridobiva gradbeno dovoljenje za dve mobilni enoti pri enoti Vrtiljak.
Svet Mestne občine Velenje je na svoji 9. Seji, dne 27. 10. 2015 sprejel sklep o določitvi cen
programov v Vrtcu Velenje. Cena oskrbnine za otroka se je znižala za 2 %.

K točki 2/ Volitve predstavnika staršev v Svet zavoda
Predsednica Sveta staršev, Branka Tratnik Meh, je pozdravila vse prisotne. Gospe Aleksandri
Logar je potekel mandat v Svetu zavoda, zato je potrebno izvoliti novega predstavnika
staršev v Svet zavoda. Predlagana je bila gospa Helena Cah. Predsednica Sveta staršev je
predlagala glasovanje z dvigom rok. Prisotni starši so se strinjali z predlaganim glasovanjem.
Večina je potrdila gospo Heleno Cah za novo predstavnico Sveta staršev.
Sklep 1: Helena Cah je predstavnica staršev v Svet zavoda Vrtca Velenje
K točki 3/ Razno
Starši so ponovno 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.
V lanskem šolskem letu smo s strani vrtca ponudili vprašalnike v spletni obliki, vendar se ga
starši niso posluževali v velikem številu. Podan je bil predlog, da s koncem šolskega leta
ponovno podamo staršem vprašalnike v pisni obliki.
Ravnateljica in predsednica Sveta staršev sta se vsem prisotnim zahvalili za sodelovanje in
sejo zaključili ob 18. uri.
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