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 predstavniki vrtca v Svetu staršev OŠ Rače 

Vrtec pri OŠ Rače 
 

Ulica Lackove čete 17, 2327  RAČE 
 

 

 12. december 2012 

 
 

Z A P I S N I K  
 
 
sestanka predstavnikov staršev oddelkov Vrtca pri OŠ Rače v Svetu staršev OŠ Rače, ki je bil v sredo, 
12.12.2012, ob 17.30, v zbornici Vrtca pri OŠ Rače. 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda in pregled sklepov 2. sestanka Sveta staršev, ki se nanašajo na vrtec 
2. Seznanitev s predlaganimi spremembami normativov zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ 
občin in posledicami morebitne uveljavitve 
3. Oblikovanje sklepov za 3. sejo Sveta staršev OŠ Rače, ki bo 13.12.2012 
4. Razno 
 
Prisotni: Breda Petko (namestnica Kapljice), Klavdija Golobič Petek (Mehurčki), Tomaž Seliškar (Oblački), 
Maja Borovnik (namestnica Sončki), Lidija Mergeduš (Snežinke), Maja Semenič (Zvezdice), Alenka 
Petrovič (Mavrice), Metka Mršnik (Lunice), Tina Ištvan (pedagoška vodja vrtca), Irena Flajšman (vodja 
vrtca), Jolanda Borovnik (vzgojiteljica) 
Opravičeno odsotni: Jasna Jurše (Kapljice), Olga Fekonja (Sončki) 
Neopravičeno odsotni: Tatjana Dolenc (predstavnica staršev vrtca v Svetu šole) 
 
Prisotni so bili vsi predstavniki oddelkov. 
 
 

K1 
Potrditev dnevnega reda in pregled sklepov 2. sestanka Sveta staršev, ki se nanašajo na vrtec 
 
Predlagani dnevni red smo potrdili. 
Seznanili smo se s sprejetimi sklepi na 2. seji Sveta staršev, ki se nanašajo na vrtec.  
 
Predstavnike, ki niso bili prisotni na 2. seji Sveta staršev smo seznanili, da je stališče ravnatelja in vodstva 
Sveta staršev, da pooblaščanje predstavnikov za glasovanje na sejah Sveta staršev ni sprejemljivo.  
 
 
K2 
Seznanitev s predlaganimi spremembami normativov zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ občin 
in posledicami morebitne uveljavitve 
 
Vzgojiteljica ga. Borovnik je predstavila zadnje informacije v zvezi z predlaganimi spremembami 
normativov v vrtcih. Poudarila je pomen kvalitetne vzgoje in dela z otroki v vrtcih, na katere bodo 
predlagane spremembe negativno vplivale. Povedala je, da so vzgojiteljice že sedaj dlje v skupinah 
 
Predstavniki smo jasno povedali, da nasprotujemo spremembam normativov. Predlagane spremembe 
normativov bodo negativno vplivale na kakovost dela z otroki, prav tako si ne znamo predstavljati, kako bo 
ena vzgojiteljica lahko poskrbela za previjanje ali preoblačenje 17 malčkov v prvem starostnem obdobju.  
 
Predstavnik Oblačkov pove, da morajo dejansko že od odprtja novega vrtca vzgojiteljice delati več v 
skupinah, kot to določajo normativi, saj je v vrtcu zaposlena skoraj ena pomočnica vzgojiteljice premalo, 
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prav tako že ob odprtju ni izpolnjeval prostorskih normativov, saj je bil vrtec načrtovan in grajen kot 7-
oddelčni vrtec in pred odprtjem preurejen v 8. oddelčni. Pove, da bo občina dejansko morala plačevati več 
za vrtec, če se bo število otrok v skupinah povečalo, saj občina v povprečju krije 2/3 cene programa za 
posameznega otroka.  
 
Prebrali smo tudi izjavo župana, objavljeno 5.12.2012 v Delu. Ob tem je predstavnik Oblačkov povedal, da 
ga skrbi navedba, da naši otroci v vrtcu jejo oporečno hrano. Predstavnica Kapljic je povedala, da bi bilo 
smiselno naročati več hrane pri lokalnih dobaviteljih. V tej smeri je na Občino Svet staršev že na prvi seji 
posredoval pobudo, na katero je Občina že odgovorila, prav tako smo predstavili odgovor ravnatelja, da 
spremembe zakonodaje sedaj dopuščajo večji obseg neposrednih naročil pri lokalnih dobaviteljih, da pa 
mora pobuda priti iz strani lokalnih dobaviteljev. Predstavnica Zvezdic je izpostavila, da bi vsaj palačinke 
lahko spekli v kuhinji, ne pa da otroci dobijo že predpripravljene palačinke. Ga. Ištvan je povedala, da je 
tako najverjetneje zaradi HASAP standardov. Predstavnik Oblačkov je dodal, da je morda vzrok za 
pripravo predpripravljene hrane tudi premajhno število kuharjev v vrtcu glede na normative. 
 
 
K3 
Oblikovanje sklepov za 3. sejo Sveta staršev OŠ Rače, ki bo 13.12.2012 
 
Sklep 1: 

Predstavniki staršev v celoti nasprotujemo predlaganim spremembam normativov v vrtcih, saj bi 
povečevanje števila otrok v oddelkih v že tako majhnih igralnicah ali zmanjševanje prisotnosti 
vzgojiteljice v oddelkih znižalo kvaliteto dela z otroki, pri čemer bi bili najbolj prizadeti otroci iz 
socialno ogroženih družin. Soglasno smo podprli podpis izjave, ki jo je pripravila Skupnost vrtcev 
Slovenije. Podatke o številu staršev oz. družin otrok, ki obiskujejo vrtec posredujejo do 13.12.2012 
vzgojiteljice vrtca. 

 
 
K 4 
Razno 
 
Predstavnica Mavric je izpostavila pomen pravilnega postopanja vzgojiteljic ob pojavu vročinskih krčev pri 
otroku in predstavila znake in postopanje ob vročinskem krču. Predstavnica Mehurčkov je predlagala, da 
se v vrtcu organizira strokovno srečanje z zdravnico Zdravstvene postaje Rače na temo ravnanja ob 
vročinskem krču ali epileptičnem napadu, ki bi bilo namenjeno tako delavcem vrtca kot staršem. 
 
Predstavnica Lunic je predlagala, da bi se sedaj, ali pozneje -s spremenjenim obratovalnim časom vrtca - 
popoldansko združevanje skupin zamaknilo za 15 minut, da bi otroka lahko prevzeli še preden gre v 
skupno igralnico, torej do 15.30. Predstavnik Oblačkov pove,  da se njegova otroka najbolj veselita, ko sta 
skupaj in da ga starejši sin pogosto prosi, da pride ponj čim kasneje. Prav tako pove, da zaradi zahtevane 
sočasne prisotnosti v skupinah prvega starostnega obdobja (6 ur), vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 
delata skupaj dnevno eno uro več, kot to zahtevajo normativi. 
 
Predstavnik Oblačkov predlaga, da se obratovalni čas vrtca z naslednjim šolskim letom zaradi 
spremenjenega delavnika večine staršev zamakne za 30 minut, tako da bo vrtec odprt od 6.00 do 17.00. 
 
Namestniki predstavnikov želijo, da jih obveščamo o vsem, saj sicer na sestankih ali sejah Sveta staršev 
težko sodelujejo, saj ne vedo, o čem smo se že pogovarjali in ne dobijo vseh gradiv za sestanek/sejo. 
Strinjali smo se, da ne vidimo prav nobenega razloga, zakaj ne bi bili namestniki vključeni v google 
skupino sveta staršev in se dogovorili, da predstavnik Oblačkov ustvari google skupino za 
predstavnike/namestnike/zainteresirane starše vrtca. (opomba: naslov google skupine je 
vrtecosrace@googlegroups.com, kamor pošiljajte vse, kar je namenjeno obravnavi na sestankih 
predstavnikov staršev vrtca) 
 

mailto:vrtecosrace@googlegroups.com
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Predstavnika Oblačkov je zanimalo, koliko otrok se bo udeležilo zimskega vrtca v naravi. Ga. Ištvan je 
povedala, da se ga bo udeležilo 29 otrok, 5 predšolskih otrok se ga ne želi udeležiti zaradi osebnih 
razlogov. Zaradi večjega števila udeležencev bo na udeleženca ustrezno tudi nižja cena vrtca v naravi. 
 
Ga. Ištvan je vprašala, kaj naj naredijo z smučarskim tečajem, ki je dodatna dejavnost, ki jo plačamo starši 
in jo je nemogoče izvesti na način, da se otroci ne bi več vračali v skupino. Starši smo mnenja, da je LDN 
za letošnje leto potrjen in naj se tečaj izvede, kot je načrtovano, v bodoče pa bomo poskušali najti načine, 
da pridobimo potrebna sredstva, da čimveč dopolnilnih dejavnosti vključimo v redni program vrtca, sicer 
pa se bomo, kot smo sklenili na zadnjem sestanku o dopolnilnih dejavnostih in izvajanju le teh še 
pogovarjali na naslednjih sestankih. 
  
Pogovarjali smo se tudi o možnostih, ki jih imajo vzgojiteljice za izobraževanje. Povedale so, da MIZKŠ za 
izobraževanje že 5 let ne namenja nobenih sredstev za izobraževanje. Povedo, da se znajdejo same, tako 
da iščejo informacije na spletu, s prebiranjem strokovne literature, 2 krat letno se udeležujejo študijskih 
skupin v okviru izobraževanj na šoli, prav tako je Šola za starše namenjena tudi izobraževanju vzgojiteljic. 
Izobraževanje in nadaljnje strokovno izobraževanje strokovnih delavk vrtca je natančno opredeljeno v 
LDN na strani 14. Ob tem, lahko vsaka strokovna delavka iz kataloga Zavoda RS za šolstvo izbere 
izobraževanje po lastnem izboru 
 
V vrtcu je potrebno poskrbeti za ustrezno zapiranje zunanjih vrat pri vstopu na igrišče vrtca. Ugotavljamo, 
da je pri glavnem vhodu odpiljen zatič, tako da se vrata ne dajo več zapreti tako, da jih otroci ne bi mogli 
odpreti, pri vhodu iz strani šole pa se vrata ne zapirajo več samodejno. Prav tako je varovalni mehanizem 
na kljuki neustrezen, ker ga predvsem mame težko ali sploh ne morejo odpreti. Prav tako je smiselno 
zamenjati zaklep na vhodnih vratih v stavbo vrtca s takim, ki nima mehanizma za sprostitev zaklepa, pri 
čemer ugotavljamo, da so vrata zaradi velike teže nepraktična in neprijazna za odpiranje. 
 
Ga. Ištvan nas je seznanila z možnostjo cenejšega nakupa kart in smučarskih vozovnic, za kar je 
potrebno izpolniti prijavnico, ki jo dobimo v šoli in jo potrjeno s strani šole, skupaj s fotografijo, predložimo 
v prostorih pohorske vzpenjače, kjer nato dobimo kartico ugodnosti. Dodajam še povezavo do 
podrobnejših informacij na spletni strani OŠ Rače: http://www.osrace.si/index.php/obvestila/169-otroska-
sportna-zima-2012-13. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.15. 
 
Zapisnik zapisal: 
Tomaž Seliškar 
 
 
Priloge:  

- Vabilo na sestanek 
- Prispevek, objavljen v Delu, 5.12.2012, kjer je navedena izjava župana g. Ledineka 
- Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Rače (na voljo v google skupini Sveta staršev) 
- Dopis in izjava Skupnosti vrtcev Slovenije (v priponki elektronskemu sporočilu) 
- Pregled izpolnjevanja normativov v Vrtcu pri OŠ Rače (v priponki elektronskemu sporočilu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osrace.si/index.php/obvestila/169-otroska-sportna-zima-2012-13
http://www.osrace.si/index.php/obvestila/169-otroska-sportna-zima-2012-13
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Priloga 1: Vabilo na sestanek 

 

From: Tomaž Seliškar [mailto:tomaz.seliskar@siol.net]  
Sent: Thursday, December 06, 2012 11:41 AM 

To: 'jasna jurse'; 'olga.fekonja@gmail.com'; 'alenka.petrovic@triera.net'; 'metka.mrsnik@gmail.com'; 

'borut.batagelj@gmail.com'; 'barbara.bradac.leskovar@gmail.com'; 'lidija.mergedus@gmail.com'; 'Tadeja 
Jesenek'; 'klavdija.golobic@siol.net'; 'Maja Semenič'; 'Tatjana Dolenc'; 'vrtec@osrace.si'; 'Tina Ištvan' 

Cc: 'Jožef Jurič'; 'ivana.kuhar@refiko.si'; 'marjan.lah@sindikatmors.si' 
Subject: Sestanek predstavnikov vrtca 

Pozdravljeni, 
  
V skladu z dogovorom sklicujem sestanek predstavnikov staršev vrtca, ki bo v sredo, 12.12.2012, ob 
17.30, v zbornici Vrtca pri OŠ Rače, z naslednjim dnevnim redom: 
1. Potrditev dnevnega reda in pregled sklepov 2. sestanka Sveta staršev, ki se nanašajo na vrtec 
2. Seznanitev s predlaganimi spremembami normativov zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ 
občin in posledicami morebitne uveljavitve 
3. Oblikovanje sklepov za 3. sejo Sveta staršev OŠ Rače, ki bo 13.12.2012 
4. Razno 
  
Sestanek bo trajal predvidoma do 19. ure. 
  
Lep sončen dan, 
  
Tomaž 
  
p.s. V novicah navajajo izjavo našega župana, ki govori o armadi preveč plačanih delavcev v šolstvu - če 
vas zanima, si preberite http://www.delo.si/novice/slovenija/skupnost-obcin-slovenije-nasi-vrtci-so-odlicni-
hoteli.html#comments in na http://www.facebook.com/groups/314891148626000/ 
 

 

From: Tomaž Seliškar [mailto:tomaz.seliskar@siol.net]  
Sent: Friday, December 07, 2012 5:00 AM 

To: 'jasna jurse'; 'olga.fekonja@gmail.com'; 'alenka.petrovic@triera.net'; 'metka.mrsnik@gmail.com'; 

'borut.batagelj@gmail.com'; 'barbara.bradac.leskovar@gmail.com'; 'lidija.mergedus@gmail.com'; 'Tadeja 
Jesenek'; 'klavdija.golobic@siol.net'; 'Maja Semenič'; 'Tatjana Dolenc'; 'vrtec@osrace.si'; 'Tina Ištvan' 

Cc: 'Jožef Jurič'; 'ivana.kuhar@refiko.si'; 'marjan.lah@sindikatmors.si'; 
'svetstarsev12_13@googlegroups.com'; 'Tonica Bončina' 

Subject: Sestanek predstavnikov vrtca 2 

Pozdravljeni, 
  
V priponki je pregled (ne)izpolnjevanja kadrovskih normativov za vzgojiteljice v našem vrtcu. 
  
Posredujem tudi del zapisa sestanka, ki je bil 5. decembra na MIZKŠ glede ZUJFO, ki se nanaša na vrtce. 
Zapis sta pripravila predstavnika staršev v ZASSS, g. Janko Korošec in ga. Snežana Šušteršič, 
posredovala pa ga je predsednica ASSMOŠ, ga. Bončina.  
  
Glede na komentar ge. Vidmar, da gre kar 1/3 občinskih proračunov v predšolsko vzgojo, dodajam, da to 
ne velja za našo občino, kjer je dolgoletni delež za polovico manjši (vključno z investicijo v naš vrtec). 
  

http://www.delo.si/novice/slovenija/skupnost-obcin-slovenije-nasi-vrtci-so-odlicni-hoteli.html#comments
http://www.delo.si/novice/slovenija/skupnost-obcin-slovenije-nasi-vrtci-so-odlicni-hoteli.html#comments
http://www.facebook.com/groups/314891148626000/
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V našem vrtcu, glede na to, da na materialu praktično ni mogoče varčevati in da zniževanje normativov 
glede števila vpisanih otrok pri enakem številu oddelkov še dodatno poveča stroške občine (starši 
plačujemo le okoli 30 % cene, ostalo pokrije občina), bi bilo po mojem mnenju mogoče doseči 10 % 
znižanje stroškov občine (cca. 40.000 EUR) le z ukinitvijo 1 oddelka in odpustitvijo vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice ali s prerazporeditvijo vseh vzgojiteljic na mesto pomočnic vzgojiteljic, če bodo 
ZVrt spremenili tako, da bo zahtevana hkratna prisotnost strokovnih delavk in ne več vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice. Oboje je, vsaj zame, popolnoma nesprejemljivo, predvsem z vidika kvalitete dela 
z našimi otroki. Kot je zapisal že ravnatelj, je to najbolj kritično in pomembno obdobje odraščanja in 
razvoja naših otrok.  
  
Vzgojiteljice v vrtcu delajo prave male čudeže z našimi otroki, saj kljub že tako natrpanim skupinam, 
otrokom pogosto dajo več, kot jim, zaradi pomanjkanja časa, preobremenjenosti, neizkušenosti, osebnih 
in družinskih težav in še česa tretjega, uspemo dati starši. Predlagam tudi, da našemu županu 
omogočimo, da za en teden skupaj z eno od zaposlenih delavk na občini opravlja celodnevno delo 
vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v eni od skupin, razliko od njegove bruto-bruto tedenske plače do plače 
pomočnice vzgojiteljice (kar znaša okoli 700 EUR) pa podari vrtcu. Tako bo vsaj spoznal, kako prijetno 
je delati v hotelu ... 
  
Lep dan, 
 
Tomaž 
  
del zapisa sestanka, ki je bil 5. decembra na MIZKŠ glede ZUJFO:  
"Po daljši razpravi iz katere povzemam nekaj točk je nastal predlog, da predstavniki vrtcev do petka 
predstavijo predlog, kako bi lahko z racionalizacijo dela prihranili pričakovanih 10% stroškov. 
Zanimivi povzetki: 
- Od maja do septembra se beleži 351 novih zaposlitev na področju VIZ (0 SŠ, 5 OŠ, ostalo vrtci) - vzrok 
je povečanje vpisa otrok v vrtce, pri čemer je zanimivo, da se je tudi v OŠ povečalo število otrok za 2000. 
- V strošku predšolske vzgoje predstavljajo plače 85% (Škrinjar) oz. 80% (Bratuž, Fras). 
- Nosilec iskanja strokovnih rešitev mora biti ministrstvo (Fras) 
- Ministrstvo je šlo v spremembe, katerih rešitve so primerljive z EU (Škrinjar) 

Pojasnilo ga. Vidmar iz Skupnosti občin je bilo, da občine že zadnja tri leta zgubljajo denar v višini 
povprečnine. Zato ni več manevrskega prostora znotraj občin. Povedala je, da približno tretjino vseh 
občinskih proračunov gre v predšolsko vzgojo. 
  
V tej točki smo v imenu ZASSS izrazili pričakovanje, da se z ukrepom ne bo zmanjšala kakovost storitve 
in da bo to vprašanje kompetentno rešila stroka. Pričakujemo, da se pred sprejemom ukrepov enotno 
določi kriterij kakovosti. S tem se lahko izognemo izjavam, ki se pojavljajo v javnosti, ki so si večinoma 
nasprotujoče in včasih tudi zavajajoče." 
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Priloga 2: Prispevek, objavljen v Delu, 5.12.2012, kjer je navedena izjava župana, g. Ledineka 
 

 


