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VRTEC RADOVLJICA 

Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA       

tel.: 04/532-57-20 

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si 

spletna stran: www.vrtec-radovljica.si 

 

                     

Št.:       9001-6/2020/3 

Datum: 24. 09. 2020 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje Sveta staršev Vrtca Radovljica v šolskem letu 2020/2021, ki je bila v ponedeljek,  

21. 09. 2020, ob 17. uri, v prostorih vrtca Posavec, Posavec 86 

 

Ravnateljica Vrtca Radovljica, ga. Čad, je vse prisotne pozdravila, se predstavila in 

nadaljevala s predstavitvijo še ostalih predstavnic Vrtca Radovljica: obeh pomočnic 

ravnateljice, organizatorke prehrane in zdravstveno higienskega režima, vzgojiteljice v 

razvojnem oddelku – logopedinje in tajnice vrtca – zapisničarke na seji.  

 

Prisotnost na seji je bila sklepčna; prisotnih je bilo 29 od 44 predstavnikov staršev iz vseh 

vrtcev oziroma njihovih namestnikov. Podpisani seznam prisotnosti je v priloga originalnega 

zapisnika.  

 

Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb oziroma dodatnih predlogov za dopolnitev. 

Predlog dnevnega reda 1. seje je bil sprejet in potrjen brez razprave. 

 

SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica sprejema predlog dnevnega reda 1. seje sveta 

staršev v šolskem letu 2020/2021. (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič 

VZDRŽANIH) 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika lanskoletne zadnje seje Sveta staršev Vrtca Radovljica.  

2. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika za šol. leto 2020/21.  

3. Predstavitev ankete o Zadovoljstvu staršev z vrtcem za šol. leto 2020/21.  

4. Poročilo o poletnem delu v enotah Vrtec Lesce in Vrtec Radovljica.  

5. Predstavitev in potrditev predloga Letnega delovnega načrta za šol. leto 2020/21.  

6. Poročilo o porabi sredstev Sklada Vrtca Radovljica 2019/20 ter obravnava Načrta dela 

sklada za šolsko leto 2020/21.   

7. Pobude, predlogi, vprašanja.    

8. Razno. 

 

K TOČKI 1: 

Zapisnik zadnje seje je bil priložen pri vabilu. Prisotni na zapisnik niso imeli vprašanj ali 

pripomb. Potrdilo so ga brez razprave z dvigom rok. 
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1.1.1. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje zapisnik 4. seje Sveta staršev 

Vrtca Radovljica v šolskem letu 2020/2021 z dne 18. 06. 2020. 

(vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH) 

K TOČKI 2: 

Pri tej točki so prisotni opravili konstituiranje sveta staršev: izmed sebe so izvolili 

predsednika in njegovega namestnika. Funkcijo predsednika je bil ponovno pripravljen 

sprejeti g. Jure Trbič, predstavnik staršev iz vrtca Begunje, funkcijo njegovega namestnika pa 

g. Rok Tavčar, tudi predstavnik staršev vrtca Begunje. Sprejeta sta bila dva sklepa: 

 

1.2.1. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica za predsednika sveta staršev izvoli  

Jureta Trbiča, predstavnika staršev iz vrtca Begunje. 

Funkcija predsednika sveta staršev traja od njegove izvolitve in 

preneha s potekom mandata ob koncu šolskega leta ali če predsednik 

nima več vključenega otroka v vrtec ali z razrešitvijo s strani sveta 

staršev. (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH)) 

 

1.2.2. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica za namestnika predsednika sveta staršev 

izvoli Roka Tavčarja, predstavnika staršev iz vrtca Begunje. 

Funkcija namestnika predsednika sveta staršev traja od njegove 

izvolitve in preneha s potekom mandata ob koncu šolskega leta ali če 

namestnik predsednika nima več vključenega otroka v vrtec ali z 

razrešitvijo s strani sveta staršev. (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič 

VZDRŽANIH) 

K TOČKI 3: 

Vodenje seje je prevzel g. Trbič in se prisotnim zahvalil za zaupanje. 

 

Analiza ankete je bila priložena pri vabilu in je objavljena na spletni strani vrtca, na seji jo je 

predstavila ravnateljica. Ugotovitve kažejo na visok odstotek staršev, ki so z vrtcem 

zadovoljni (94 %). Ravnateljica je prisotne starše spodbudila k oddajanju in izpolnjevanju 

ankete v večjem številu, prav tako pa tudi, da lahko posredujejo predloge za morebitna nova 

vsebinska vprašanja za naslednjo anketo, maja 2021. Povedala je tudi, da so starši posredovali 

določene pripombe, kot npr. da z delom vzgojiteljice niso zadovoljni, da le–te ne pozdravljajo 

otrok in staršev, da so iz njihove strani pomanjkljivo posredovane pomembne informacije, da 

uporabljajo osebne mobitele … Zato jih je naprosila, da v kolikor se določena nestrokovna 

ravnanja vzgojiteljice ponavljajo, naj starši to sporočijo bodisi s to anketo, zaželeno pa je, da 

takoj ob omenjenih situacijah oddajo anonimno pritožbo v nabiralnik pred upravo vrtca, v 

Radovljici, na Kranjski cesta 13 – I. nadstropje. Lahko pa se najavijo tudi na pogovor pri 

ravnateljici, ji pošljejo e-mail ... 

 

Po razpravi so se prisotni strinjali, da se analiza ankete potrdi. 

 

1.3.1. SKLEP:  Svet Vrtca Radovljica sprejema in potrjuje informacijo o analizi ankete 

o zadovoljstvu staršev z vrtcem za šolsko leto 2019/2020. (vsi  prisotni 

ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH) 
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Svet staršev je soglasno sprejel še en sklep: 

 

1.3.2 SKLEP: Starši v primeru ponavljajočega nestrokovnega ravnanja vzgojiteljic 

lahko oddajo anonimno pritožbo v nabiralnik na upravi Vrtca 

Radovljica. (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH) 

 

K TOČKI 4: 

Poletno delo je prisotnim predstavila pomočnica ravnateljice, ga. Praprotnik. V času letošnjih 

poletnih počitnic sta bili odprti dve enoti: Lesce in Radovljica, od 01. 07. 2020  do 24. 08. 

2020, razen enota Posavec, kjer je do 28. 08. 2020 potekalo vzdrževalno delo. Delo je 

potekalo tekoče, kljub negotovi situaciji zaradi koronavirusnih obolenj; v vrtcih radovljiške 

občine na srečo ni bilo nobenega primera obolenja. Strokovne delavke so upoštevale vsa 

navodila, prav tako pa tudi starši. Od prijavljenih otrok za poletje, je bilo v vrtcu v teh dveh 

mesecih dejansko prisotnih približno 70 % otrok v Radovljici (Radovljica, Posavec, Brezje in 

Čebelica) in 76 % otrok v enoti Lesce (Lesce, Kropa, Kamna Gorica in Begunje). Zaposleni 

so lahko izkoristili večji del svojega letnega dopusta, prav tako pa je vrtec lahko organiziral 

nadomeščanje bolniških odsotnosti. 

 

Predstavnik staršev iz vrtca Begunje je glede tega združevanja menil, da je tovrstno 

združevanje zelo stresno za najmlajše. Pomočnica ravnateljice je odgovorila, da so v teh 

vrtcih vedno prisotne tudi strokovne delavke iz vrtca, ki jih otroci poznajo.  

 

Predstavnica staršev iz radovljiškega vrtca je vprašala, ali je kdo izmed staršev potreboval 

prevoz v združene enote vrtca. Ga. Praprotnik je odgovorila, da ni bilo nobenega takšnega 

primera. 

 

Drugih vprašanj ni bilo, zato so prisotni poročilo potrdili z dvigom rok. 

 

1.4.1. SKLEP:  Svet Vrtca Radovljica sprejema in potrjuje poročilo o poletnem delu 

Vrtca Radovljica za leto 2020. (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič 

VZDRŽANIH) 

 

Pri zaključku te točke je predsednik sveta staršev pohvalil delo in obveščanje staršev v času 

epidemije in po epidemiji ter predlagal, da svet staršev sprejme sklep o pohvali. Prisotni so se 

s tem strinjali. Ravnateljica je še dodala, da sta za to v veliki meri zaslužni obe pomočnici 

ravnateljice ga. Peternel in ga. Praprotnik, saj je bila v tem času odsotna.  

 

1.4.2. SKLEP:  Svet Vrtca Radovljica vodstvu vrtca in vsem strokovnim izraža pohvalo 

za sprotno obveščanje z informacijami v času epidemije in po njej. (vsi  

prisotni ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH) 

K 5. TOČKI: 

Predlog letnega delovnega načrta Vrtca Radovljica je bil priložen pri vabilu, prisotnim ga je 

predstavila ga. Peternel, pomočnica ravnateljice. Letošnja rdeča nit je »Gremo ven«, kar 

pomeni, da bi čim več dejavnosti izvedli na prostem. Izvedba načrtovanih dejavnosti pa je 

vsekakor odvisna od situacije, ki jo bo narekovalo širjenje koronavirusne bolezni; v lanskem 

letu zaradi zaprtja vrtcev nekaterih dejavnosti ni bilo mogoče realizirati. Tudi v letošnjem letu 
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bodo določene dejavnosti (razna srečanja) izpeljane v skladu s priporočili NIJZ, nekatera 

skupna srečanja pa ne bodo izvedena (npr. srečanja z babicami in dedki ali srečanja na nivoju 

cele enote). Letni delovni načrt vrtca bo obravnaval in sprejemal Svet Vrtca Radovljica. 

 

Predsednik svet staršev je vprašal, kako bo vrtec ukrepal, če pride morebiti do okužbe, ali ima 

vrtec na razpolago dovolj dodatnega kadra. Ravnateljica je odgovorila, da bo vrtec vsako 

situacijo reševal sproti. V svoji evidenci ima vrtec nekaj zunanjih strokovnih delavk – 

študentk in dijakinj in drugih kandidatov, ki bi lahko vskočili za nadomeščanje. V primeru 

večje obolevnosti kadra ter še vedno odprtih enotah vrtca, bi razmišljali še o vključitvi 

prostovoljcev, vsekakor pa bo vrtec organiziral delo v skladu z navodili pristojnega 

ministrstva. Prisotni niso imeli vprašanj ali dodatnih predlogov za dopolnitev, Predlog letnega 

delovnega načrta so potrdili. 

 

1.5.1. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje predlog Letnega delovnega 

načrta Vrtca Radovljica za šolsko leto 2020/2021. (vsi  prisotni ZA, nič 

PROTI, nič VZDRŽANIH) 

K TOČKI 6.: 

Poročilo in Načrt Sklada Vrtca Radovljica sta bila priložena pri vabilu. Gradivo je pripravila 

in na seji predstavila ga. Praprotnik, pomočnica ravnateljice, ki je tudi predsednica UO sklada 

vrtca. Tudi pri izvedbi načrtovanih dejavnosti sklada vrtca nekaterih dejavnosti zaradi 

epidemije v spomladanskem času ni bilo mogoče izvesti, to je športne delavnice »Zviralčkov 

izziv 2020«, za katero so bila sredstva zbrana na skupni prireditvi meseca februarja 2020. 

Izvedba te delavnice je tako načrtovana v jesenskem času za starejše skupine, za mlajše pa 

kasneje, ko se bodo bolje vživeli v življenje v vrtcu. Nekateri vrtci so nekaj dejavnosti izvedli 

v mesecu septembru. Za letošnje šolsko leto je prisotne spodbudila k sodelovanju s njihovimi 

predlogi ali idejami. Poročilo in načrt bo dokončno sprejel UO sklada, ki bo zasedal v prvi 

polovici oktobra. Prisotni niso imeli dodatnih vprašanj in so z dvigom rok poročilo in načrt 

dela sklada vrtca. 

 

1.6.1. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje Poročilo o porabi sredstev 

Sklada Vrtca Radovljica v šolskem letu 2019/2020. (vsi  prisotni ZA, nič 

PROTI, nič VZDRŽANIH) 

 

1.6.2. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica potrjuje predlog Načrta dela Sklada 

Vrtca Radovljica v šolskem letu 2020/2021. (vsi  prisotni ZA, nič 

PROTI, nič VZDRŽANIH) 
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K TOČKI 7: Pobude, predlogi, vprašanja. 

Do seje so prispela naslednja vprašanja, pobude, predlogi: 

 

- Vprašanje starša glede dodatnih dejavnosti: drsanja, plavanje, rolanje.  

 

Otrok obiskuje skupino najstarejših otrok v enoti vrtca Begunje. Na uvodnem roditeljskem 

sestanku smo bili starši obveščeni, da otroci, ki drugo leto ne bodo šli v šolo (rojeni v letu 

2016) letos ne bodo vključeni v tečaje, ki so organizirani za to skupino. 

Na kakšen način lahko poskrbimo, da bodo v te dejavnosti vključeni vsi otroci v skupini 

Pikapolonice? 

Odgovor je pripravila ga. Čad, ravnateljica: 

Ti tečaji so za starše brezplačni, ki jih financira občina in so namenjen zgolj najstarejšim 

otrokom v vrtcu. Občina nameni sredstva za izvedbo teh tečajev izključno na iz vrtca podano 

število otrok, ki gredo glede na letnico rojstva, naslednjo jesen v šolo. Vključevanje otrok 

mlajših letnikov (v tečaje, ki so namenjeni starosti 5 – 6 letnih otrok) ni možno, četudi so le – 

ti vključeni v starostno kombinirani oddelek ali so mlajši otroci v skupini najstarejših 

(zakonsko dovoljena starostna odstopanja); 

 

- Vprašanje mamice iz vrtca Radovljica, ki jo zanima, če imajo vzgojiteljice namen 

voziti otroke na vrtčevsko igrišče po popoldanski malici tudi pozimi, v kolikor bo 

vreme to dopuščalo. Pravi, da otroci lani skoraj nikoli niso bili pozimi na igrišču, 

kljub mili in suhi zimi. Igrišče, nadaljuje, je samevalo. To jo moti in si želi, da bi bili 

otroci tudi pozimi čim več zunaj, seveda glede na vreme. 

 

Odgovor je pripravila ga. Praprotnik, pomočnica ravnateljice: V letošnjem šolskem letu je 

glavna tema letnega delovnega načrta (dejavnosti v vrtcu) »Gremo ven«. Tu bo poudarek na 

izboljšanju gibalnih kompetenc otrok, naravnih oblik gibanja in povečanje motivacije za 

gibanje tako pri otrocih kot pri odraslih. Veliko pozornosti bomo namenili bivanju v naravi v 

vseh letnih časih. Za igrišča veljajo posebna priporočila, ki smo jih prejeli iz NJIZ-ja in 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skupine v enoti vrtca Radovljica uporabljajo 

igrala po točno določenem razporedu. V dopoldanskem času se strokovne delavke z otroki 

odpravijo na krajše in daljše sprehode. Bivanje na igrišču je odvisno tudi od vremenskih 

razmer. Po slabših vremenskih razmerah (dežju, snegu) je travnato igrišče blatno in 

neprimerno za igro. V lanskem letu so se otroci iz najstarejših skupin igrali na igrišču od 14. 

30 do 15. 30 oziroma do 16. 00 ure, potem pa so se vrnili v igralnice.  Strokovne delavke 

bomo še dodatno spodbudili k popoldanskim izhodom na igrišče, v kolikor bo vreme to 

dopuščalo, seveda pa je to lažje izvedljivo v starejših skupinah. 

 

Prisotni so se pri tej pobudi pogovarjali tudi o bivanju na prostem na terasah. Ravnateljica je 

pojasnila, da so terase zgrajene in obvezne za najmlajše oddelke. Za starejše otroke to ni 

predvideno, saj bi morala biti igralna površina na terasi večja.  
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- Predstavnica vrtca Brezje: Otroci se velikokrat igrajo na večjih igralih, ki so nastala s 

pomočjo občine in evropskih sredstev. Smo zelo veseli za to pridobitev. 

Že nekaj časa pa opažam, da so nekateri predmeti že v slabem stanju in bi bilo potrebno 

preveriti s strani strokovnjaka, ter popraviti ali zamenjati dele. 

Vesela sem, da se gredo otroci lahko igrat tudi tja. Vendar me skrbi varnost, ker ni videti, da 

bi igrala kdo vzdrževal.  

 

Odgovor je pripravila ga. Praprotnik, pomočnica ravnateljice: V ponedeljek, 14. 9. 2020 je 

poklicala KS Brezje, predsednika, g. Izidorja Ariha, in ga seznanila s to zadevo. Pojasnil je, 

da je že seznanjen z okvaro določenih občinskih igral. Ogledal si jih je s preglednikom za 

igrala in zagotovil, da bodo okvare odpravljene do prihodnjega tedna. Strokovne delavke v 

enoti Brezje so seznanjene s problematiko, tako da otroci iz vrtca Brezje teh igral do 

nadaljnjega ne bodo uporabljali. Ko bodo pomanjkljivosti na igralih odpravljene, nas bo 

gospod Izidor Arih o tem obvestil.  

 

Glede igral na občinskih igriščih, ki jih uporabljajo otroci iz vrtcev, je predstavnik staršev iz 

vrtca Posavec predlagal, da bi na občino naslovili pobudo, da bi bil pregled igral izveden 

enkrat letno, kar bi zajemalo pregled igrišč in popravilo ter nato šele uporaba. Sam ima 

podatek, da igrala v lasti občine niso bila pregledana od leta 2016. 

 

Ga. Skumavec, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, je pri tej točki 

dodala, da vrtec za vsa svoje igrišča izvaja redne dnevne in letne preglede ter da o tem vodi 

posebno dokumentacijo. Zato bi bilo potrebno, da za vsa občinska igrišča, ki jih tudi 

uporabljajo otroci iz vrtcev, pridobiti ustrezno dokumentacijo teh igrišč (npr. poročilo o 

ustreznosti igral). 

 

1.7.2. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica daje pobudo, da Občina Radovljica na 

občinskih igriščih enkrat letno opravi pregled igrišča in igral ter 

odpravi vse pomanjkljivosti oziroma okvare ter s poročili seznani vrtec. 

(vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH) 

 

- Starš iz skupine Ladjic (Lesce) je podal sledeče vprašanje/pobudo: 

Izjava staršev po bolezni v obliki, kot je, po mnenju staršev ni primerna saj nam njen prvi člen 

narekuje, da po vsakem prehladu ali povišani temperaturi z otrokom ostanemo doma še 14 

dni. To je nerealno z vidika nege in varstva, pa tudi povsem nepotrebno. Daljša karantena je 

smiselna le ob potrjenem Covidu pri otroki, ne pa tudi ob vseh ostalih boleznih. Nekateri vrtci 

te izjave niti nimajo, zato je morda smiselno, da se jo primerno prilagodi ali pa morda celo 

ukine. 

 

Pojasnilo je podalala ga. Skumavec (OPZHR): Vrtec ima dve izjavi, in sicer Izjava Covid-19 

in Izjava po preboleli bolezni. 

• Izjavo Covid-19 oddajo po daljših počitnicah (14 dni ali več) ali če prvič vstopijo v 

vrtec. 

• Izjavo po preboleli bolezni izpolnijo starši otroka, ko zdravnik pediater presodi, da je 

otrok prebolel bolezen in se lahko vrne v vrtec. 
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V primeru, da otrok zboli v vrtcu in vzgojiteljica pokliče starše, morajo še isti dan 

obvestiti izbranega pediatra, da jim bo odobril bolniško za nego otroka. Če bodo klicali 

kasneje, bolniške ni mogoče odobriti, ampak le istega dne, ko pokličejo. 

 

Glede ušivosti otrok pa starši dobijo bolniško za ure odsotnosti za tisti dan, ko so morali 

predčasno zapustiti službo, naslednji dan pa otroka že lahko pripeljejo v vrtec ob pogoju, da 

so uspešno opravili razuševanje. 

 

Pomembno je, da starši pokličejo zdravnika še isti dan. 

 

- Vprašanje na seji glede možnosti podaljšanja odpiralnega časa v enoti vrtca v Kropi: 

Ravnateljica je pojasnila, da je podaljšanje časa zjutraj ali popoldne možno, če interes za to 

v manjšem vrtcu izrazijo starši najmanj dveh otrok. Predlagala je, da starši, ki imajo 

tovrstno potrebo, to prošnjo čim prej naslovijo na upravo vrtca. Na podlagi spremljanja 

števila prisotnih otrok zjutraj in v popoldanskem času v tem vrtcu ter na prošnje staršev o 

časovnem zamiku (15 min ali več), bo vodstvo vrtca preučilo možnosti o podaljšanju 

odpiralnega časa za vrtec Kropa ter o morebitnem jutranjem skrajšanju (turnusi in 

sočasnost zaposlenih strokovnih delavk v enoti)  o spremembi obvestilo vse staršev 

vpisanih otrok v vrtec Kropa. 

 

- Predstavnica staršev iz Lesc je posredovala nekaj predlogov staršev, in sicer: 

Prestavitev kljuke na igrišču v Lescah bo uredil hišnik. Potrebno pa je tudi skrbno zapiranje 

vrat s strani obiskovalcev. Popravilo poti pred vhodom v vrtec se posreduje na občino na 

oddelek za infrastrukturo in prostor. 

Postavitev cestne ovire na cesti pred parkiriščem vrtca Lesce za umiritev hitrosti prometa – se 

da pobuda na občino s strani uprave vrtca. 

Svetovni dan nenasilja – 2. oktober – teden nenasilja, predlagajo delavnice. Ravnateljica je 

odgovorila, da je to prezahtevna tematika za predšolske otroke, da je na mestu, da so o tem 

seznanjene zaposlene in tudi, da se udeležujejo strokovnih seminarjev na to temo, zato da 

lahko prepoznajo otroka, žrtev nasilja in po potrebi, ustrezno ukrepajo. 

 

1.7.3. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica daje pobudo na Občino Radovljica za 

umirjanje prometa na Alpski cesti 59 a, to je pred enoto vrtca v Lescah 

s postavitvijo cestnih ovir. (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič 

VZDRŽANIH) 

 

K TOČKI 8: 

• Novi aneks k pogodbi o pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem 

in starši.  

Vrtec je v mesecu avgustu 2020 staršem poslal aneks k pogodbi o določitvi medsebojnih 

obveznosti z obrazložitvijo, da z aneksom ureja ukrepanje vrtca v primeru nalezljive bolezni. 

Na poslani aneks je nekaj staršev sporočilo, da aneksa ne želijo podpisati, ker imajo pripombo 

na besedo »ŠE« v besedilu:  »Če slabo počutje ali znaki nalezljive bolezni nastopijo med 

bivanjem otroka v vrtcu, pristojna oseba o tem obvesti še starše,…«. Beseda »ŠE« je bila  pri 

tem določilu vključena v besedilo na podlagi prejšnjega besedila. Pri pripravi besedila za 

prvotno poslan aneks vrtec na to ni bil pozoren, prav tako pa vrtec nima namena, da bi si 

besedilo lahko razlagali kakor koli drugače, kot to, da se o otroku obvesti izključno samo 

starše. Zaradi vsega navedenega in za ureditev dilem nekaterih staršev, se je Vrtec Radovljica 

odločil, da za vse starše ponovno pripravi novi aneks, prejšnji aneks pa stornira. Starši naj 
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novi aneks pošljejo na upravo vrtca Radovljica, Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA ali 

oddajo osebno v poštni nabiralnik na upravi vrtca.  

 

• Izvolitev novega predstavnika staršev v UO Sklada Vrtca Radovljica. 

Kot je bilo že obrazloženo v gradivu, je potrebno zaradi prenehanja statusa starša imenovati 

novega predstavnika staršev v Upravni odbor Sklada Vrtca Radovljica. To funkcijo je bila 

pripravljena prevzeti ga. Barbara Vehar, predstavnica staršev iz vrtca Lesce. 

 

1.8.2. SKLEP:  Svet staršev Vrtca Radovljica za novo predstavnico staršev v  Upravni 

odbor Sklada Vrtca Radovljica imenuje gospo Barbaro Vehar. 

Funkcija predstavnice staršev v Upravni odbor Sklada Vrtca 

Radovljica traja od njene izvolitve in preneha s potekom mandata 

dosedanjemu Upravnemu odboru Sklada Vrtca Radovljica, to je do 07. 

10. 2022 oziroma če predstavnica staršev nima več vključenega otroka v 

vrtec ali če odstopi ali z razrešitvijo s strani Sveta staršev Vrtca 

Radovljica.  (vsi  prisotni ZA, nič PROTI, nič VZDRŽANIH) 

 

Pri tej točki je prisotne pozdravila in se jim predstavila ga. Kristina Cigale, vzgojiteljica v 

razvojnem oddelku – logopedinja, in na predstavila načrt dela v vrtcih. Starše je spodbudila k 

medsebojnemu sodelovanju. Kontakt logopedinje je: kristina.cigale@vrtec-radovljica.si.  

 

Ravnateljica je prisotne še seznanila, da v vrtcu deluje razvojni tim, Strokovni tim v podporo 

vzgojiteljem in družinam, ki ima v načrtu pripraviti in izvesti strokovno predavanje za starše. 

K sodelovanju je povabila tudi starše, strokovnjake na pedagoškem področju. 

 

Ob zaključku seje je ravnateljica še enkrat zahvalila staršem za sodelovanje. Ponovno je 

povedala, da starši lahko na mail sveta staršev: svet.starsev@vrtec-radovljica.si kadarkoli 

posredujejo vse pobude, predloge in vprašanja. Lahko pa se osebno oglasijo tudi pri njej na 

upravi - po predhodnem dogovoru marja.cad@vrtec-radovljica.si . 

 

Predsednik sveta staršev se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter sejo 

zaključil. Seja je bila zaključena ob 18. 50 uri. 

 

Zapisnik prejmejo predstavniki staršev, vsi vrtci, ravnateljica, pomočnice ravnateljice, 

svetovalna služba, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima in Občina 

Radovljica. Zapisnik je objavljen na spletni strani vrtca in na oglasnih deskah za starše. 

 

Zapisala:     Predsednik Sveta staršev Vrtca Radovljica: 

Nataša Pogačnik      Jure Trbič 
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