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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA
ki je bila 27. 10. 2014 v prostorih šole Videm

Prisotni so bili:
Albina Drevenšek (skupina Sonček), Martina Krajnc (skupina Zvezdice), Mojca Stramič
(skupina Oblaček), David Veselič (skupina Luna), Gordana Bedrač (skupina Snežinke), Nina
Emeršič (Oranžna skupina), Damjana Cebe (Zelena skupina), Barbara Rajh (Modra skupina),
Matjaž Muzek (Rumena skupina), v.d. ravnatelja mag. Robert Murko, pomočnica ravnatelja
za vrtec Vida Rižner, vodja vrtca Leskovec Kristina Orlač, Ida Vindiš Belšak, Gustek Janežič,
Aleksander Stopajnik, Sabina Mlakar in Jožef Mlakar.
Neopravičeno odstotna:
Maja Šori (skupina Mavrica)
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Obravnava pritožbe v zvezi z nezakonito oblikovanem oddelku v vrtcu Leskovec
Pobude in predlogi
Razno

Seja se je pričela ob 17:00 uri.
Na začetku je predsednik sveta staršev, g. Matjaž Muzek, člane sveta staršev in ostale prisotne
lepo pozdravil.
K1
Predsednik sveta staršev je prebral predlagani dnevni red in pozval člane sveta k morebitnim
dopolnitvam oziroma spremembam dnevnega reda. Člani sveta staršev niso imeli pripomb na
predlagani dnevni red, zato so ga soglasno sprejeli.

K2
G. Muzek je pozval člane sveta staršev vrtca, da podajo pripombe na zapisnik 1.seje sveta
staršev z dne 22.9.2014, katerega so prejeli skupaj z vabilom na 2. sejo sveta. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato so člani sveta staršev soglasno potrdili zapisnik 1. seje sveta staršev
vrtca, ki je bila 22.9.2014 v prostorih šole Videm.

K3
G. Muzek na kratko povzame vsebino pritožbe v zvezi z nezakonito oblikovanem oddelku v
vrtcu Leskovec, katero sta na Svet staršev naslovila g. Aleksander Stopajnik in g. Gustek
Janežič, celotna vsebina pisma je pred sejo bila posredovana vsem članom sveta staršev. V
nadaljevanju povzame strokovni mnenji, kateri je šola pridobila s strani logopedinje Simone
Levc in Zavoda RS za šolstvo. Iz navedenih mnenj ni razbrati nepravilnosti oziroma
negativnih vplivov na razvoj otrok.
G. Murko pojasni potek dogodkov povezanih z omenjeno problematiko. V začetku novega
šolskega leta je bil seznanjen z nepravilno oblikovanimi oddelki. Po ugotovitvi napake pri
oblikovanju skupin so bile izvedene številne aktivnosti za odpravo nepravilnosti. Pridobljena
so bila potrebna strokovna mnenja s strani Zavoda za Šolstvo, na zahtevo staršev tudi mnenje
logopedinje ge. Simone Levc. Opravljene so bile hospitacije v Oranžni skupini s strani vodje
vrtca ge. Vide Rižner, ravnatelja Roberta Murka in strokovne delavke Zavoda za Šolstvo RS
ge. Fanika Fras Berro. Spremljanje dela v oddelku se opravlja sistematično s strani vodstva še
naprej. Opravljena so bila tudi usklajevanja in dogovori z ustanoviteljico Občino Videm.
Opravljeni so bili tudi pogovori s starši omenjenih otrok v upanju na to, da najdemo rešitev s
katero bi bili zadovoljni tudi starši teh treh otrok. Opravljenih je bilo tudi nekaj telefonskih
pogovorov. G. Murko je povedal, da so mu po telefonu med drugim tudi grozili z objavo v
medijih in da bodo v primeru neuresničitve njihove zahteve po dveh kombiniranih oddelkih
padli še marsikateri okostnjaki iz omar iz preteklosti šole, kot so malice ipd.
G. Murko je povedal, da so sedaj oddelki oblikovani v skladu z normativi, za kar je pridobil
tudi mnenje s strani MIZŠ, Zavoda za Šolstvo RS in odvetnice g. Helene Neudauer.
Normativi zahtevajo, da se skupine oblikujejo pred začetkom šolskega leta in to za celo šolsko
leto.
G. Stopajnik se ne strinja s strokovnim mnenjem Zavoda RS za šolstvo. Oporeka tudi
strokovnost logopedinje v zvezi s konkretnim primerom in to kljub temu, da je njegova žena
sama predlagala pridobitev strokovnega mnenja s strani ga. Simone Levc. Ravnatelju očita
karierizem na račun njihovih otrok; zahteva seznam članov komisije, ki je oblikovala oddelka
v Vrtcu Leskovec; predlaga, da bi otroci krožili med oddelkoma.
G. Janežič pojasni svoje videnje situacije. Poudarja prizadetost svoje družine zaradi
nenapredovanja njegovega sina v starejšo skupino.
Ga. Vindiš Belšak očita ravnatelju, da ni nič naredil za njenega otroka. Prav tako sprašuje
predsednika sveta staršev, kaj je naredil dobrega za otroke v Leskovcu. Svetu staršev vrtca
predlaga, da izda pozitivno mnenje k oblikovanju dveh kombiniranih oddelkov v Vrtcu
Leskovec.
G. Muzek prebere dopis staršev otrok Vrtca Leskovec, kateri se ne strinjajo z morebitnimi
spremembami oddelkov v Vrtcu Leskovec. Prebere tudi poročilo Zavoda RS za šolstvo o
opravljenem celodnevnem opazovanju dejavnosti v Oranžni skupini.
Ga. Vindiš Belšak se z navedenim poročilom ne strinja in ne priznava strokovnosti avtorici
poročila.
G. Murko je z željo po ugodni rešitvi situacije za obe strani predlagal, da bi se v okviru
možnosti ti trije otroci iz kombiniranega oddelka vključevali v dnevne dejavnosti oddelka
drugega starostnega obdobja. Pomočnica ravnatelja za vrtec in vodja Vrtca Leskovec se s
predlogom strinjata in potrdita možnost izvedbe. G. Stopajnik, ga. in g. Mlakar, ter G. Janežič
se s predlogom strinjajo, ga. Vindiš Belšak pa še vedno vztraja pri zahtevi po dveh
kombiniranih oddelkih v Vrtcu Leskovec.
Nakar je ga. Vindiš Belšak odprla vprašanje cene malice za zaposlene v OŠ Videm.
Ob tem se oglasijo tudi drugi člani sveta staršev, kateri ne razumejo zahtev ge. Vindiš Belšak.
Ugotavljajo, da z go. Vindiš Belšak ni mogoč dialog, saj trmasto vztraja pri svojih zahtevah.

Da bi uspešno pripeljali obravnavano tematiko k cilju je predsednik sveta staršev dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa: »Svet staršev podaja pozitivno mnenje, da se v vrtcu
Leskovec oblikujeta dve kombinirani skupini.« Člane sveta staršev pozove, da z dvigom rok
potrdijo predlagani sklep. Za predlog sklepa NI glasoval nobeden od članov sveta staršev.
V izogib mogočemu nerazumevanju predloga sklepa predsednik sveta staršev daje na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
»Svet staršev vrtca daje negativno mnenje da se obstoječi skupini v Vrtcu Leskovec
preoblikujeta v dve kombinirani skupini«. Za predlagani sklep je javno, z dvigom rok,
glasovalo 8 članov sveta staršev, ena članica se je glasovanja vzdržala.
SKLEP št. 1:
»Svet staršev vrtca daje negativno mnenje da se obstoječi skupini v Vrtcu Leskovec
preoblikujeta v dve kombinirani skupini«.

K4
Člani sveta staršev se seznanijo s pripravami na božično igrico, katero bodo v prazničnem
času zaigrali otrokom vrtca. Koordinatorka je ga. Barbara Rajh.

K5
G. ravnatelja so zanimali vtisi otrok o plavalnem tečaju, ki je bil izveden v času od 13. – 17.
10. 2014. Starši so povedali, da so bili otroci navdušeni nad vodnimi aktivnostmi.
G. ravnatelj člane sveta staršev seznani s sodelovanjem šole in vrtca v projektu »Lahkotni
svet«. Za izvedbo dejavnosti v okviru projekta je podjetje Talum d.d. šoli in vrtcu namenilo
določena donatorska sredstva za nakup likovnega materiala.

Sejo smo zaključili ob 19.05 uri.
Predsednik sveta staršev:
Matjaž Muzek

Zapisal:
Rafael Svenšek

