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Številka: 900-2/2022/2 
Datum: 26. 10. 2022 
 

 SVET STARŠEV 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE, Z DNE 26. 10. 2022 

 
Prisotni člani Sveta staršev: Germovšek Andrej, Gorenc Suzana, Gorišek Roman, Imperl Zala, Jazbec 
Severin, Jamšek Končina Maja, Jernejčič Katja, Kmetič Jur, Konec Mateja, Kozole Popadić Maja, Može 
Matjaž, Možic Anja, Ogorevc Alenka, Pinoza Anja, Sanja Milošević (namestnica), Pšeničnik Mojca, Puc 
Mateja, Starešinič Petra, Strnad Katja, Škorja Ana, Topić Božič Jelena, Vresk Maja, Zupančič Vanesa. 
 
Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Kemper Vesna, Petelin Klemen, Pilpah Samanta, Podlogar 
Tina. 
 
Odsotni člani Sveta staršev: Klinar Katija, Mencin Anže, Skubic Anja. 
 
Prisotni zaposleni: Tanja Sorčan (ravnateljica), Androjna Mlakar Bernarda (pomočnica ravnateljice), 
Tanja Rantah (tajnica), Urška Kozmus (svetovalna delavka). 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. 
 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Izvolitev predsednika Sveta staršev za šol. l. 2022 – 2023. 

3. Pogovor in mnenje članov Sveta staršev o Poročilu o delu v šol. l. 2021 – 2022. 

4. Pogovor in mnenje članov Sveta staršev o Letnem delovnem načrtu za šol. l. 2022 – 2023 ter 

obravnava in sprejem sklepa o obogatitvenih  dejavnostih za šol. l. 2022 – 2023. 

5. Imenovanje predstavnika v komisijo za sprejem otrok v Vrtec Ciciban Sevnica. 

6. Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Upravni odbor Sklada Vrtca Ciciban Sevnica.  

7. Poročilo ravnateljice s tekočim poslovanjem. 

8. Pobude in vprašanja. 

 
Ad 1 

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Po uvodnem nagovoru in pozdravu ravnateljice, je ravnateljica ugotovila sklepčnost seje. Od 30 
članov je bilo prisotnih 23 članov Sveta staršev. 
 
Ravnateljica je predstavila pomočnico ravnateljice Bernardo Androjna Mlakar, svetovalno delavko 
Urško Kozmus in tajnico Tanjo Rantah, ki bo pisala zapisnik.  
 
Ravnateljica je člane pozvala, da se predstavijo.   
 
Po ugotovitvi sklepčnosti seje je ravnateljica predlagala potrditev dnevnega reda 1. redne seje.  
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Člani so se strinjali s predlaganim dnevnim  redom in so potrdili  dnevni red 1. redne seje. 
SKLEP 1: Seja je sklepčna. Potrdi se predlagani  dnevni red 1. redne seje. 
 

Ad 2 
Izvolitev predsednika Sveta staršev za šol. l. 2022 – 2023 

 
Ravnateljica člane seznani z delovanjem in nalogami sveta staršev (66. člen ZOFVI). Člane pozove, da 
predlagajo oz. izvolijo predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2022 - 2023. Predlagana je bila   
članica Mateja Puc za predsednico Sveta staršev. Člani so se strinjali s predlogom  in soglasno izvolili 
za predsednico članico Matejo Puc. 
SKLEP 2: Izvoljena predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2022 - 2023 je članica Mateja Puc. 
 

Ad 3 
Pogovor in mnenje članov Sveta staršev o Poročilu o delu v šol. l. 2021 – 2022 

 
Člani so predlog Poročila prejeli po elektronski pošti. Predlog Poročila o  delu v šolskem letu 2021-
2022 je pripravila pomočnica ravnateljice Bernarda Androjna Mlakar. Pomočnica ravnateljice je 
predstavila organizacijsko in pedagoško delo, projekte in prednostno področje JEZIK, na katerem je 
bil zelo velik poudarek in delo strokovnim organov vrtca. 
Pomočnica ravnateljice je člane pozvala k razpravi. Člani niso imeli pripomb na Poročilo  o  delu v 
šolskem letu 2021 -2022. 
SKLEP 3: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delu za šol. l. 2021 – 2022 in so podali 
pozitivno mnenje na Poročilo o delu v šol. l. 2021 – 2022. 
 

Ad 4 
Pogovor in mnenje članov Sveta staršev o Letnem delovnem načrtu za šol. l. 2022 – 2023 

 ter obravnava in sprejem sklepa o obogatitvenih  dejavnostih za šol. l. 2022 – 2023 
 
Člani so Letni delovni načrt za šolsko leto 2022 – 2023 prejeli po elektronski pošti. 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2022 - 2023 (v nadaljevanju LDN) predstavila ravnateljica. 
Predstavila je organizacijo dela in kadre, poslovni čas vrtca in pedagoško delo. Poslovni čas se kolikor 
se da prilagaja potrebam staršev. Centralni vrtec je odprt do 17. ure  Tudi v tem šolskem letu je 
prednostno področje jezik. Otroci imajo velik primanjkljaj na področju jezika. Pri jeziku se je začel 
opažati primanjkljaj, verjetno zaradi dolgotrajnega pomanjkanja logopedov, veliko je tudi dvojezičnih 
otrok. Predstavila je tudi projekte na nivoju vrtca, sodelovanje z zunanjimi ustanovami, izobraževanja 
za zaposlene in starše.  
 
Ravnateljica je članom predstavila obogatitvene dodatne in nadstandardne dejavnosti, ki  bodo v tem 
šolskem letu podobne kot prejšnje šolsko leto. Delovna skupina oziroma tim, ki sprejema program za 
vstopnike je tudi za to šolsko leto predlagal  obisk Kekčeve dežele za vstopnike. 
Ravnateljica pojasni, da se morajo člani Sveta staršev opredeliti in sprejeti sklep glede 
nadstandardnih dejavnosti Letnega delovnega načrta Vrtca Ciciban Sevnica za šolsko leto 2022 - 
2023. Pri nadstandardnih dejavnostih starši sami poravnajo stroške. Tudi v letošnjem šolskem letu je 
načrtovan lutkovni abonma, plavalno opismenjevanje, Kekčeva dežela.   
V letošnjem šolskem letu se bodo izvajali krožki, ki jih bodo izvajale strokovne delavke vrtca, in sicer 
matematični, pravljični, folklorni, planinski krožek, pevski zbor in plesni urice. 
 
 
Člani so soglasno potrdili predlog obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti za  šolsko leto 2022 - 
2023. 
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Predstavnica oddelka Gumbki je podala dva predloga oziroma vprašanja, ki so ju predlagali starši. 
Zakaj ni možno, da bi otroci prespali eno noč v vrtcu in zakaj se ne organizira šola v naravi oziroma 
krajše letovanje, ki naj bi ga plačali starši sami.  
 
Ravnateljica pojasni, da so otroci že tako 9 ur v vrtcu, kar je dovolj in da ni zakonske podlage, kako 
zagotoviti plačilo zaposlenih za delo ponoči.  Glede letovanja oziroma šole v naravi pojasni, da je bil 
ob prehodu  na devetletko dogovor med vrtci in šolami, da letovanja ostanejo v domeni osnovnih šol. 
Stroški letovanja so precej visoki in vrtcu ni v interesu ponujati dejavnosti, ki si jih ne morejo 
privoščiti vsi. Tako kot prenočitev v vrtcu in letovanje, so za otroke bolj primerne celodnevne, 
popoldanske dejavnosti, izleti v okolici Sevnice. Ponudbe v občini je dovolj. 
 
Člani niso imeli pripomb na Letni delovni načrt za šol. l. 2022 – 2023. 
SKLEP 4: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni z Letnim delovnim načrtom za šol. l. 2022 – 2023 in 
so podali pozitivno mnenje na Letni delovni načrt za šol. l. 2022 - 2023. Člani Sveta staršev so 
obravnavali in potrdili predlog obogatitvenih nadstandardnih dejavnosti za šolsko leto 2022 – 
2023. 
 

Ad 5 
Imenovanje predstavnika v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec Ciciban Sevnica 

 
Svetovalna delavka predstavi delo Komisije za sprejem otrok v Vrtec Ciciban Sevnica, ki na podlagi 
sprejetega pravilnika obravnava  vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev in med 
šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama in je 
število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu. Gradivo za komisijo pripravi 
svetovalna delavka. Komisijo sestavljajo en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca, en 
predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev in en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje župan. 
Člani komisije so imenovani za dve leti. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v 
vrtec. Ker je dosedanji članici komisije, predstavnici staršev je prenehal mandat zaradi vstopa otroka 
v šolo, so bili člani Sveta staršev pozvani, da imenujejo novega predstavnika. Člani so se strinjali s 
predlogom  in soglasno imenovali članico Ano Škorja. 
SKLEP 5: Imenovana predstavnica Sveta staršev v Komisijo za sprejem otrok v vrtec je članica Ana 
Škorja. 

 
Ad 6 

Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Upravni odbor Sklada Vrtca Ciciban Sevnica 
 
Ravnateljica predstavi delovanja Sklada Vrtca Ciciban Sevnica in člane seznani s spremembami 
pravilnika oziroma zakonodajo, ki določa, da se morajo sredstva, ki se zbirajo preko donacij, 
prostovoljnih prispevkov nameniti za vse otroke vrtca. V postopku je sprememba pravilnika o 
delovanju sklada.  Dosedanjim članom Upravnega odbora Sklada Vrtca Ciciban Sevnica poteče 
mandat.  Upravni odbor sestavljajo, štirje predstavniki vrtca, ki jih imenuje Svet zavoda in trije 
predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev, z javno razpravo in večino glasov. Ravnateljica 
pozove člane, da predlagajo in izvolijo tri predstavnike staršev. Člani so predlagali in soglasno izvolili 
tri predstavnike, in sicer Zalo Imperl, Matejo Konec in Vaneso Zupančič. 
SKLEP 6: Izvoljeni predstavniki Sveta staršev v Upravni odbor Sklada Vrtca Ciciban Sevnica so  Zala 
Imperl, Mateja Konec in Vanesa Zupančič. 

 
Ad 7 

Poročilo ravnateljice s tekočim poslovanjem 
 

Ravnateljica člane seznani s tekočim poslovanjem. 1. 10. 2022 je bila sprejeta nova cena vzgojno-
varstvenih programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica. Podražitev cen programov je 
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minimalna. Javnim uslužbencem se v mesecu oktobru, na podlagi uveljavljenih ukrepov na področju 
plač in drugih stroškov dela poviša plača za 4,5 %  in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki 
vzgojiteljev lahko napredujejo v naziv. Na pristojnem ministrstvu poteka prenova Kurikuluma.  
V enoti Kekec trenutno potekajo gradbena dela oziroma gradnja za potrebe OŠ Ana Gale, v enoti 
Panorama poteka ureditev prostorov za dva nova oddelka. Na občino Sevnica je bil podan predlog za 
razvojni oddelek glede na število otrok s posebnimi potrebami. Investicijsko vzdrževalna dela so bila 
izvedena, in sicer v kuhinji so bili zamenjani kotli in nabavila se je hladilna komora ter opravljena so 
bila pleskarska dela. V enoti Panorama se je uredila igralna površina, postavljena so bila igrala in 
klimatske naprave. Premazi tal v centralnem vrtcu so prestavljeni zaradi odprtja vseh enot v poletnih 
mesecih. 
Ravnateljica člane seznani, da je vrtec za leto 2022 kot davčni zavezanec vpisan na seznamu FURS in 
je možno, do največ 0,3 % dohodnine, nameniti za donacijo skladu. Obvestilo in povezava do obrazca 
je objavljena tudi na spletni strani vrtca. 
SKLEP 7: Člani Sveta staršev so seznanjeni s poročilo o tekočem poslovanju. 
 

Ad 8 
Pobude in vprašanja 

 
Ravnateljica člane povabi, da lahko zastavijo vprašanja, pobude.  
 
Predsednica Mateja Puc je člane pozvala, če se strinjajo, da jim vrtec posreduje njihove kontakte, ki 
so jih podali na izjavi ob privolitvi za obdelavo osebnih podatkov oziroma podatki o članu Sveta 
staršev.  Člani se strinjajo. 
 
Predstavnica oddelka Levčki pohvali enoto Panorama in delo v oddelku Levčki, starši zelo zadovoljni. 
 
Predstavnica oddelka Medvedki je zastavila vprašanje, če bi se dalo kaj urediti, da bi otroci uporabljali 
igrala, čeprav potekajo gradbena dela. Ravnateljica pojasni, da je bolje zaradi varnosti počakati, da se 
dela dokončajo. Predstavnica je podala tudi mnenje, da otrok v enoti Kekec ne motijo gradbena dela, 
tudi pri spanju ne. 
 
Pohvala prehrani v vrtcu. 
 
Predsednica Mateja Puc poda mnenje, da so bile klimatske naprave v enoti Pikapolonice v poletnih 
mesecih nastavljene na prenizko temperaturo. Pomočnica ravnateljice pojasni, da zaposleni dobijo 
navodila kako ravnati s klimo, starše pa pozove, da to omenijo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice, 
če sem ji zdi premrzlo. 
 
Ravnateljica še pove, da je zelo veliko bolniških odsotnosti zaposlenih, nadomešča se koliko se le da. 
Na razpise pa se prijavi zelo malo kandidatov.  
 
V planu so investicijsko vzdrževalna dela, kot so ureditev fasade na notranjem igrišču v centralnem 
vrtcu, sanacija WC-jev oziroma umivalnice in peskovnik. Vzpostavil se bo video nadzor s kamerami v 
centralnem vrtcu. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 
 
Zapisala: 
Tanja Rantah 

    Predsednica Sveta staršev: 
         Mateja Puc 
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Priloge: 

- Lista prisotnosti 
 
 
 
Vročiti: 

- Vsem članom in članicam Sveta staršev. 
- V zbirko dokumentarnega gradiva. 
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