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Z A P I S N I K  
 
2. sestanka predstavnikov staršev oddelkov vrtca pri OŠ Rače, ki je bil 22.1.2014 v zbornici 
Vrtca pri OŠ Rače, z začetkom ob 17.00. 
  
Dnevni red:  

1. Aktualno dogajanje v vrtcu: 
• vpis novincev v šolo in obveščanje staršev, 
• vrtec v naravi,  
• obdarovanje otrok oz. kaj so dobile skupine za darilo, 
• pokvarjena vhodna vrata. Kdaj bodo vrata popravljena? 
• predstavitev novih obrazov v vrtcu, 
• težave z disciplino v nekaterih skupinah. 

 
 

2. Predlaganje predstavnika staršev in njegovega namestnika (člana in namestnika člana) 
v Komisijo za sprejem otrok v enoto vrtca pri OŠ Rače. 

 
3. Ukrepi in aktivnosti vodstva šole v zvezi z izpolnjevanjem kadrovskih normativov v 

vrtcu in ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladij pri določitvi cen programov vrtca. 
 

4. Sodelovanje staršev v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Rače in Vrtca pri OŠ Rače. 
 

5. Razno. 
 
Prisotni: Maja Borovnik (Kapljice), Branka Lunežnik (namestnica Mehurčki), Patricija Vrzel 
(namestnica Oblački), Barbara Bradač (Mavrice), Dragan Jovanovič (Lunice), Mirjam 
Mesarič (namestnica Zvezdice), Maja Semenič (Snežinke) in Tomaž Seliškar (član Sveta 
zavoda), Tina Ištvan, pedagoška vodja vrtca in svetovalna delavka ter Nina Brezner, vodja 
Vrtca pri OŠ Rače.  
 
Opravičili so se: Klavdija Golobič Petek (Oblački, namesto nje je bila prisotna namestnica 
Patricija Vrzel), Marina Koren Dvoršak (Sončki) in Anja Bauman Školjak (Zvezdice, namesto 
nje je bila prisotna namestnica Mirjan Mesarič) 
 
Ad. 1 
 
Kako in kdaj bo potekal vpis otrok v 1. razred OŠ Rače? 
 
Tina Ištvan: Vpis v 1. razred bo potekal v torek 18.2.2014 in sredo 19.2. 2014. Vsi starši 
otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini Rače Fram bodo pisno vabljeni na vpis, otroci, ki 
obiskujejo vrtec bodo vabilo prejeli v vrtcu. Vabilo bo objavljeno na oglasni deski šole in 
vrtca, ter na spletni strani vrtca in šole. 



Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem 
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.  

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za 
usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za 
vstop v šolo.  

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v 
šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo obvezno.  

Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo 
sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.  

O ugotovitvah komisije morajo biti starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka.  

Na odločitev komisije iz tretjega odstavka je možna pritožba na komisijo, ki jo imenuje 
minister. 

Ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo bodo opravili psihologi Svetovalnega 
centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v marcu oz. aprilu. Tudi če kdo želi prej 
vpisati otroka je testiranje priporočljivo. 
 
Tomaž Seliškar: Dajte staršem povedati, da lahko izrazijo željo s kom želijo biti njihovi 
otroci v razredu ali pa s kom ne želijo, da so njihovi otroci so v razredu. Starši imajo to 
možnost in naj jo pravočasno izrazijo. Pove se pri svetovalni delavki ali pa se napiše. Starše je 
potrebno pravočasno in večkrat obvestiti, da imajo možnost izraziti željo, s kom naj bo otrok 
v razredu. 
 
Tina Ištvan: Starše in otroke pri vpisu vprašamo po njihovih željah in kolikor je možno le-
tem tudi ustrežemo. Pri oblikovanju oddelkov upoštevamo več kriterijev (spol, razvojne 
posebnosti, želje staršev in otrok).  V šolskem okolišu OŠ Rače je na seznamu 56 otrok. V 
vrtcu je 50, ki bodo v šolskem letu 2014/2015 prestopili šolski prag in vsi se ne bodo vpisali 
na OŠ Rače. V evidenci prvošolcev ni romskih otrok in ne otrok s posebnimi potrebami, 
verjetno bosta oblikovana dva oddelka prvih razredov.  
 
Kako in kdaj bo potekal vpis novincev v vrtec?  
 
Tina Ištvan: Vpis bo potekal meseca marca. Rokovnik vpisa bo sestavljen do 1.3. 2014 in do 
takrat mora vrtec objavit predvideno število prostih mest za novo šolsko leto.  
 
Tomaž Seliškar: Marca bo odprt tudi vrtec v Framu, ki bo 7-oddelčni, tako da bo prostorska 
stiska manjša. 
 
Tina Ištvan: Na cetralnem čakalnem seznamu je trenutno 18 otrok I. starostnega obdobja, 
naknadno prispelih vlog je 25. Po izkušnjah preteklih šolskih let lahko sklepamo, da bomo 
uspeli zagotoviti prosto mesto vsem otrokom, ki bodo s 1. septembrom izpolnjevali starosti 
pogoj tj. 11 mesecev in imajo z vsaj enim izmed staršev stalno bivališče v občini Rače-Fram. 
Obveščanje staršev o razvrstitvi otrok v skupine, bo izvedeno do polovice meseca avgusta.  
 



Maja Semenič: Lani je prišel odlok Informacijskega pooblaščenca, da poimenski seznam 
otrok v posamezni skupini ne sme viseti na oglasnih deskah.  
 
Dragan Jovanovič: Lahko bi bili seznami po vpisnih kodah.  
 
Tina Ištvan: Za novince je možno, da bi bili seznami po šifrah. Ne pa za vse. ZA tiste, ki že 
peto leto obiskujejo vrtec, ne bomo šifer na novo dodeljevali.  
 
Tomaž Seliškar: Če so lahko na oglasnih deskah obešeni poimenski seznami, kdo bo manjkal 
med počitnicami in če ti niso sporni, potem ne vidim razloga, da seznami otrok ob vpisu in 
oblikovanju skupin ne bi smeli viseti.  
 
Nina Brezner: Takšne sezname rabimo za organiziranje našega dela  in tega ne bomo ukinili. 
Prav tako na ta način sprašujejo v vseh vrtcih. Mi nekako moramo pridobiti te podatke.  
 
Tomaž Seliškar: Razumem, da jih potrebujete za organizacijo dela. Ampak bodite dosledni 
in vse objavite - tako poimenske sezname, kdo vrtca ne bo obiskoval, kot poimenske sezname 
otrok v skupinah. Ali pa ne objavljajte nobenih. Bodite dosledni.   
 
Nina Brezner: Prišel je dopis od informacijske pooblaščenke.  
 
Tina Ištvan: Objavljena sta lahko ime in priimek vzgojiteljice, imena otrok pa ne.  
 
Tomaž Seliškar: Še enkrat, če ni sporen poimenski seznam, kdo bo vrtec obiskoval v času 
počitnic, potem tudi ne bi smel biti sporen poimenski seznam otrok pri oblikovanju skupin. 
Zakaj nam ne greste na roko, ko bi starši potrebovali informacijo, ki nas zanima. Mi bi si 
želeli seznam ob začetku leta. Dajte objaviti poimenski seznam ob oblikovanju skupin, ali pa 
ne objavljajte nobenih poimenskih seznamov tudi med letom. 
 
Nina Brezner: Lahko pa vzgojiteljice osebno vprašajo starše, ali bo otrok v času počitnic 
obiskoval vrtec.  
 
Tomaž Seliškar: Naj bodo starši 14 dni prej začetkom šolskega leta obveščeni, v kateri 
skupini bo otrok. Kdo je z njim ni pomembno, samo za lastnega otroka, da veš, v kateri 
skupini bo. Lahko prosim ge. Bradač posredujete dopis informacijske poooblaščenke, ki ga bo 
posredovala predstavnikom. 
 
Tina Ištvan: bomo po elektronski pošti. 
  
Priloga 1: Mnenje informacijskega pooblaščenca. Seznam otrok na oglasni deski vrtca.  
 
 
Kdaj bo potekal vrtec v naravi, kje in stroški? 
 

Tina Ištvan: Vrtec v naravi bo tridnevni, od 28. do 30. maja 2014, v CŠOD (dom Škorpijon  
na Svetem duhu na Ostrem vrhu). Od 50-ih otrok je trenutno 38 prijavljenih. Vrtec v naravi je 
predviden samo za tiste, ki gredo prihodnje leto v šolo. Za te, ki so neprijavljeni, za veliko 
večino poznamo razloge zakaj ne, so tehtni in vanje ne drezamo. Neopredeljene pa bomo še 
pozvali. Zagotovo pa finance ne smejo biti razlog, da otrok ne bi obiskal vrtca v naravi. Starši 



imajo tudi možnost, da pošljejo vlogo na šolski sklad. In če bo potrebno, kot kaže zdaj, bo 
potrebno financiranje iz šolskega sklada za enega otroka.  

Do ponedeljka bo znano končno število udeležencev in s tem tudi končna cena. Cena 
tridnevnega bivanja v CŠOD Škorpijon (Sv. duh na Ostrem Vrhu) ob udeležbi 50-ih otrok 
znaša 61,29 €/otroka. Ker je program vrtca v naravi delno (30 %) financiran iz cene 
programa, preostali znesek (70 %) financirajo starši sami, kar pri udeležbi 50-ih otrok znaša 
42,90 €.  

Otroke bo spremljalo pet spremljevalk, torej bo 8 otrok na eno spremljevalko. Kot to določa 
44. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje 
pravi: Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca je 
lahko v skupini največ 8 otrok. Na trenutno število prijavljenih  bo potrebno zagotoviti 5 
spremljevalk (N. Brezner, M. Dovnik, T. Verglez, N. Bodner, T. Ištvan). 

V vrtcu ostane 12 predšolskih otrok in se bodo združili v eno skupino, kjer bosta vzgojiteljica 
in pomočnica vzgojiteljice. Pred odhodom bo še s starši organiziran roditeljski sestanek.  

Za otroke, ki se iz osebnih razlogov ne bodo udeležili programa vrtca v naravi, bo potekal 
program po LDN, ki ga bosta izvajali vzgojiteljica Mehurčkov in pomočnica Oblačkov. 

 
Priloga 2: Informativni izračun stroškov vrtca v naravi 
 
Obdarovanje otrok (Dedek Mraz) oziroma kaj so dobile skupine za darilo? 
 
Nina Brezner: Vzgojiteljice smo se odločile, kaj potrebujejo v skupini. Na skupino je bilo 
podarjenih 100 evrov. Okrog 100 evrov na skupino. Otroci pa so prejeli tudi simbolno darilo. 
Stranka Desus nam je donirala še 100 evrov v bonih za trgovino Pikapolonica, na bazarju pa 
smo zaslužili 233,55 centa. Naše punce sprašujejo, kako in kaj naj s tem denarjem. Predlogov, 
kaj bi potrebovali za vrtec, je veliko. Menimo pa, da je nesmiselno zneske razbijati na 
skupine.  
 
Tomaž Seliškar: 233,55 evrov naj gre v šolski sklad. Ostalih 100 evrov pa porabite v 
Pikapolonici. Vemo, da ni dovolj igral, prav tako bi bila potrebna ograja pri vrtcu, da bi  lahko 
bili otroci tudi popoldne zunaj in ne bi mogli teči okoli vrtca. Tako bi jih vzgojiteljice lažje 
nadzirale. Pogovoriti se moramo, kaj bi prihodnje leto šolski sklad lahko financiral in bi 
potem za vrtec iz sklada lahko to kupili. Prosim, da razmislite o predlogih in jih posredujete 
šolskemu skladu. 
 
Dragan Jovanovič: V ograji je luknja.  
 
Nina Brezner: Vsak vikend, vsak ponedeljek naši krpajo ograjo. Sodelavke vsak ponedeljek 
s priokusom pridejo na delo v vrtec, ker nikoli ne vedo, kaj bodo našle. Smo že prosili 
policiste, da bi več patruljirali. Pravijo, da ko se oni pripeljejo že vsi izginejo.  
 
Tina Ištvan: Vsako škodo prijavimo na policijsko postajo Rače. Policisti naredijo zapisnik o 
nastali škodi. 
 



Tomaž Seliškar: Še en dokaz več, da je treba delat z mladimi. Manjka nekaj, kamor bi mlade 
vključevali v tej občini, tudi tiste, ki ne igrajo nogometa, rokometa ali odbojke. Res je 
žalostno kar se dogaja in kar se je zgodilo ob novem letu.  
 
Tina Ištvan: Večkrat je že zagorel keson s papirejm.  
 
Barbara Bradač: Starši lahko pomagamo toliko, da pošlje Svet staršev OŠ Rače dopis na 
policijo in še kot starši tako apeliramo na policijo. 
  
Sklep 1: Do seje Sveta staršev pripravimo predlog dopisa za policijo. 
 
Priloga 3: Dopis na PP Rače 
 
Pokvarjena vhodna vrata, kjer vstopajo otroci in starši starejših skupin (igralnica 4 in 
5). Vrata se avtomatsko ne zapirajo, starše pa seveda skrbi varnost otrok, saj sedaj 
lahko vstopa v vrtec kdorkoli. Kdaj bodo vrata popravljena? Starši smo na sestankih že 
večkrat opozorili na ta problem. 
 
Tina Ištvan: Tega problema se vedno bolj zavedamo. Ne vem ali je še smiselno ta vrata 
popravljati. Pokvaril se je mehanizem, prav tako pa so vrata pretežka za to hidravliko. Edini 
operativen vhod je pri jaslicah, ki pa ne more biti glavni vhod v vrtec.  
 
Tomaž Seliškar: Vrata so veliko pretežka.  
 
Tina Ištvan: Ko je bilo še možno, je občina zmeraj pozivala podizvajalce k odpravi napake. 
So prišli in popravili, ampak se napaka ponavlja. Potem se niso niti več odzvali. Upam, da v 
vrtcu v Framu nimajo takih vrat.  
 
Tomaž Seliškar: Nastane lahko velik problem. Lahko se zgodi kot v Šentjurju, ko je neznana 
ženska ukradla otroška oblačila.  
 
Nina Brezner: Zjutraj ne moremo imeti zaklenjenih vrat, ker ne more strokovna delavka 
paziti na otroke in hoditi odklepati vrat.  
 
Tomaž Seliškar: Problem je, ko je mirno v vrtcu, ne ko starši prihajamo in oddajamo otroke.  
 
Nina Brezner: Če bi sistem funkcioniral, bi bilo super. Tudi zjutraj je drugačen občutek, ko 
si sam, da veš, kdo zvoni in odkleneš vrata. Tako pa si sam z otroki in nikoli ne veš, kdo in s 
kakšnimi nameni bo vstopil.  
 
Tina Ištvan: Občina je v letošnjem proračunu namenila podoben znesek kot v preteklih letih 
za investicijsko vzdrževanje in opremo igralnic. Tako, da finance trenutno imamo in bomo v 
kratkem pristopili k reševanju tega problema.  
 
Tomaž Seliškar: Toplotna črpalka deluje? 
 
Tina Ištvan: Deluje.  
 



Novi obrazi v vrtcu. Nekateri starši so se pritožili, da so prišli popoldne po otroka in jih 
je pričakala neznana strokovna delavka. Osebe še nikoli niso videli, a je pazila na 
njihovega otroka.  
 
Tina Ištvan: 6.1.2014 je prišlo do menjave pomočnice vzgojiteljice v skupini Oblačkov. 
Katarina Kline, pomočnica vzgojiteljice je dobila delovno mesto drugje. V tej skupini bo v 
mesecu majo prišlo do ponovne menjave. S porodniškega dopusta se vrne pomočnica 
vzgojiteljic Mateja Ogrizek. Namesto Katarino Kline je nadomestila Majda Črešnik. Starši 
otrok skupine Oblački so z menjavo bili pravočasno seznanjeni (na roditeljskem sestanku, kjer 
se je Majda tudi predstavila). Z menjavo nismo seznanili vseh staršev. 
 
Nina Brezner: Napako smo hitro popravili. Še isti ali naslednji dan je viselo obvestilo o novi 
sodelavki na oglasni deski.  
 
Tomaž Seliškar: O novi sodelavki bi v bodoče na oglasni deski lahko objavili stavek ali dva 
in fotografijo. 
 
Nina Brezner: Slike ne.  
 
Barbara Bradač: Nekoliko neprijetno je, da ti otroka preda oseba, ki jo prvič vidiš. 
 
Nina Brezner: V glavah smo imeli, da čimprej najdemo nadomestilo za odhajajočo 
sodelavko, da skličemo roditeljski sestanek. Ne bo se več zgodilo. Je dovolj, da je objavljeno 
na oglasnih deskah, da je nova sodelavka v vrtcu?  
 
Barbara Bradač: Zato je predlagal Tomaž fotografijo, da vemo za koga se gre.  
 
Tomaž Seliškar: Bilo bi tudi super, da bi se predstavila, ko smo prevzemali otroke.  
 
Patricija Vrzel: Otroci so jo zelo lepo sprejeli. Na roditeljskem sestanku se je tudi Katarina 
Kline poslovila in se je predstavila nova pomočnica vzgojiteljice. Nam staršem skupine 
Oblački so vse povedali na roditeljskem sestanku.  
 
Težave z disciplino v nekaterih skupinah. Kaj pa lahko storimo, tako starši, kot 
zaposleni v vrtcu, za vzpostavitev redu v skupinah? 
 
Tina Ištvan: Ko pride v oddelku do težav, me strokovne sodelavke o tem obvestijo. 
Naredimo načrt, kako bomo k razreševanju konkretne situacije pristopili. Kadar gre za 
skupinsko problematiko, običajno s tem seznanimo starše na roditeljskem sestanku. V 
trenutno aktualnem primeru je vzgojiteljica problematiko na primeren način izpostavila prav 
na roditeljskem sestanku. Če ta ukrep ne bo zadoščal, bomo naredili individualen načrt za 
delo s stari in otroci. 
 
Nina Brezner: Starši naj prisluhnejo vzgojiteljici. 
 
Tina Ištvan: Starši so pri vzgoji otrok naša podaljšana roka in mi njihova, zato starše prosimo 
za sodelovanje. Nikakor ne gre za izkazovanje nemoči vzgojiteljice.  
 



Patricija Vrzel: Kolikor vem, se gre za našo skupino, Oblački. Problematiko nam je 
vzgojiteljica predstavila na roditeljskem sestanku. Bojim pa se, kako bo to vplivalo pri 
oblikovanju prvih razredov, da bi problematični vse za seboj potegnili. 
 
Tina Ištvan: Tega problema se tudi mi zelo zavedamo.  
 
Patricija Vrzel: To bosta dva močna oddelka, disciplinsko problematičnih otrok.  
 
Tina Ištvan: Normativ za oblikovanje razredov je 28 otrok, za nov razred je potrebno 
najmanj 29 otrok. Normativ se lahko zniža, če je v razred vključen otrok s posebnimi 
potrebami ali 3 otroci Romi. O znižanem normativu ne razmišljamo. Za oblikovanje treh 
oddelkov 1. razreda bi potrebovali 57 prvošolcev.  
 
Nina Brezner: Zakaj je vzgojiteljica ta problem izpostavila na roditeljskem sestanku? Ne, ker 
bi bila sama nemočna. Nekateri so si namreč napačno razlagali njeno predstavitev in so 
posplošili, da je nemočna. Dala je napotke. Na lep način je predstavila, kako in kaj se dogaja v 
skupini. To je samo v pomoč staršem. Že prestop v šolo je velika sprememba in se še dodatno 
potencira. Pomembno je, da si pri takšnih otrocih zelo dosleden in dogovorjenega se je treba 
držati.  
 
Patricija Vrzel: Edino mislim, da se ni na nikogar neposredno obrnila. Ni povedala, kdo so 
problematični otroci.  
 
Nina Brezner: Ne, na roditeljskem sestanku se govori na splošno. Je pa starše določenih 
otrok že večkrat povabila na sestanek, jih je želela kontaktirati. Žal, neuspešno.  
 
Tina Ištvan: Ko pride do problemov v skupini z le-tem seznanimo vse starše na roditeljskem 
sestanku. Po potrebi opravimo individualne razgovore s starši na katerih naredimo konkreten 
načrt razreševanja nastale situacije in starše usmerimo na zunanje inštitucije (Svetovalni 
center, Pedopsihiatrija, Center za socialno delo, Center za sluh in govor,…). 
 
Maja Borovnik: Tudi name se je obrnila mamica,  da so dobili starši občutek, da jih 
vzgojiteljica ne obvladuje.  
 
Tina Ištvan: Vzgojiteljica skupine Oblački je strokovna in popolnoma predana otrokom.  
 
Nina Brezner: Zelo dobro se zavedamo, da se bo problem samo še stopnjeval, če ne bomo 
pravi čas, na pravi način ustavili. Mislim, da so to samo vzgojne težave. Gre samo za 
postavljanje mej. Smo skozi na vezi, se pogovarjamo, svetujemo... 
 
Tomaž Seliškar: Tudi zato si vsi želimo, da bi bili oblikovani trije oddelki na šoli.  
 
Ad. 2  
Predlaganje predstavnika staršev in njegovega namestnika (člana in namestnika člana) 
v Komisijo za sprejem otrok v enoto vrtca pri OŠ Rače.  
 
Tina Ištvan: Če je po zaključku javnega vpisa novincev v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v 
vrtcu prostih mest, odloča o vključitvi komisija. Komisija na podlagi kriterijev določi 
prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od 
najvišjega do najnižjega števila. 



 
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v 
posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.  
 
Sedanji komisiji oz. članom komisije mandat poteče 29.3.2013.  

Na podlagi 12. člena Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v 
javna vrtca na območju občine Rače-Fram (MUV, št. 3/2012) Svet staršev OŠ Rače s 
sklepom imenuje predstavnika staršev in njegovega namestnika.  
 

Člani komisije so imenovani za dobo dveh (2) let in so lahko po poteku mandata ponovno 
imenovani. Mandat članov komisije začne teči z dnem prve (1.) konstitutivne seje, ki jo skliče 
ravnatelj posameznega zavoda najkasneje deset (10) delovnih dni po imenovanju vseh članov 
komisije in njihovih namestnikov. 

Komisija vse prispele vloge po ovrednoti po kriterijih in oblikuje vrstni red od otroka z največ 
do otroka z najmanj vpisnimi točkami.  
 
Sklep 2: Za člana komisije predlagamo Majo Semenič, za njeno namestnico pa Mirjam 
Mesarič. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ukrepi in aktivnosti vodstva šole v zvezi z izpolnjevanjem kadrovskih normativov v 
vrtcu in ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladij pri določitvi cen programov vrtca 
 
Tomaž Seliškar: Iz MIZŠ sem v novembru prejel odgovor, v katerem ministrstvo ugotavlja, 
da cena programov ni ustrezna. Šoli je naložilo, da v roku 2 mesecev pripravi izračun cene 
programov in ga posreduje občini, ki mora o tem sprejeti ustrezen sklep. Rok se je iztekel 
19.1.2014. Kot član sveta zavoda nimam nobenih informacij, ali je šola pripravila izračun.  
Na neizpolnjevanje kadrovskih normativov smo večkrat opozarjali že v preteklem šolskem 
letu. Po izračunih, ki sem jih pripravil takrat, je v vrtcu glede na normative manjkalo 2/3 
pomočnice vzgojiteljice. V Mariboru imajo za zagotavljanje sočasnosti in pokrivanje 
odsotnosti zaposlenih 0,3 dodatne pomočnice na oddelke prvega starostnega obdobja. 
 
Maja Semenič: Kaj pa zaposlovanje oseb preko javnih del. Moja mama je bila dolgo brez 
službe. Sedaj pa je v ljutomerskem vrtcu dobila preko javnih del, tako da šiva, pripravlja 
mize...  
 
Tomaž Seliškar: V Mariboru za primere izredne odsotnosti izkoristijo študente ali pa preko 
javnih del. Problem nastane, ko vzgojiteljice manjkajo v vrtcu. Pravico imajo zboleti, takrat je 
jasno, da v izrednih primerih sočasnosti ni mogoče zagotavljati. Dejstvo pa je, da manjka 
oseba v vrtcu.  
Kar se tiče cene. Obstoječa cena programov omogoča, da bi bili zaposleni 2 pomočnici 
vzgojiteljice.  
 
Maja Borovnik: Se ne spomnim, da bi že izpostavljali problem, da je premalo zaposlenih? 
 
Tomaž Seliškar: Smo že, v preteklem letu vsaj dvakrat na sestankih v vrtcu.  
 



Tomaž Seliškar: Ravnatelj je vedno odgovarjal, da je zaposlenih dovolj oseb.  
 
Tina Ištvan: 13.12. 2013 smo s strani  Inšpektorata RS za šolstvo in šport prejeli poziv za 
izjasnitev. 17.12.2013  smo poslali odgovor. Že pred tem, smo se prijavili na razpis za javna 
dela. Zaradi inšpekcijskega nadzora, soglasja ustanoviteljice, občine Rače-Fram, za prijavo na 
razpis javnih del, nismo dobili. Sedaj čakamo na uraden odgovor inšpektorata. V mesecu 
januarju smo inšpektoratu poslali še dopolnilo pojasnila.  
 
Tomaž Seliškar: Ne razumem, zakaj je ob ugotovljenem nedoseganju normativov potrebno 
čakati odgovor inšpektorata in ravnatelj ne zaposli pomočnice vzgojiteljice, saj je za to 
pristojen in odgovoren. Predlagam, da bi z vrtcem v Framu skupaj stopili in bi imeli še eno 
dodatno mobilno delavko za nadomeščanje v času bolniške odsotnosti. Ker jaslični oddelki so 
res problem. Polovica zaposlene ne bi smel biti prevelik strošek, tako bi lahko strokovne 
delavke normalno dihale in delale, nenazadnje imajo tudi pravico zboleti. 
 
Tina Ištvan: Čakamo na sklep inšpektorata.  
 
Nina Brezner: Seveda je nam ustrezneje, da redno zaposlimo osebo, kot pa preko javnih del.  
 
Sklep 3: Starši predlagamo, da tudi po zaposlitvi dodatne pomočnice vzgojiteljice vrtec 
ponovno razmisli o zaposlitvi mobilne delavke, ki bi krožila med vrtcema Fram in Rače 
 
 
Ad. 4 
Sodelovanje staršev v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Rače in Vrtca pri OŠ Rače 
 
Tomaž Seliškar: Rad bi, da ima novi ravnatelj odnos do vrtca. Da mu je vrtec pomemben. 
Prosim za pomoč meni, da pripravite vprašanja. Glasoval bom, kot se boste odločili. 
Predlagam, da pripravimo kvalitetna vprašanja in razmislimo kakšnega ravnatelja bi želeli. To 
je naloga za naslednji mesec. Razpis ne bo izšel pred koncem februarja. Če boste koga srečali, 
ki bi lahko bil dober ravnatelj ga napotite na razpis.  
Želim si, da bi izmed prijavljenih kandidatov izbrali najboljšega ravnatelja, takega ki ima 
vizijo, ki ve, kaj bi rad naredil, da ima odnos do šole, vrtca in kraja in da bo s starši sodeloval, 
da nam bo prisluhnil. Želim si, da bi se vsak osebno predstavil in odgovarjal na vprašanja. 
Prav bi bilo, da v vrtcu pripravimo svoja vprašanja in jih pošljemo kandidatom. Seveda nas 
mora zanimati tudi šola, ker bodo vsi naši otroci slej ko prej šli v šolo. Izbran bo kandidat, ki 
bo prejel vsaj 6 glasov članov sveta zavoda. Pomembno je, da odgovore kandidatov zapišemo, 
da lahko bodočega ravnatelja kdaj v prihodnosti pocukamo tudi za rokav. 
 
Tina Ištvan: Pri odločanju bodo izhodišče argumenti, ki jih bo vsak izmed kandidatov 
predstavil. Ravnatelja imenuje Svet zavoda, ki se odloča popolnoma avtonomno, ne glede na 
vsa podana mnenja. Ravnatelj Jožef Jurič z mesecem januarjem 2015 izpolni pogoje za 
upokojitev. Ravnatelj je imenovan za obdobje 5 letih. V kolikor bi prišlo do ponovnega 
imenovanja gospoda Juriča, lahko ta ostane ravnatelj še naslednjih 5 let. 
 
Tomaž Seliškar: Po Zakonu o uravnoteženju javnih financ mora soglasje k podaljšanju 
podati delodajalec - minister.  
 
Tina Ištvan: Mnenje k podaljšanju poda svet zavoda, minister poda soglasje.  
 



Barbara Bradač: Smiseln je torej nov sestanek marca. Predloge vprašanj pa pošljemo po 
mailu Tomažu.  
 
Ad. 5  
Razno 
 
Tomaž Seliškar: V vrtcu razmislite o predlogih, kaj naj bi šolski sklad financiral za vrtec v 
novem šolskem letu. Da začnemo razmišljati o zbiranju sredstev in poskusimo poiskati 
kakšnega donatorja. Letos smo vsem podjetjem v kraju poslali prošnjo za donatorstvo.  
 
Patricija Vrzel: Smiselno je, da podjetjem ob prošnji za donatorstvo točno povemo, za kaj bi 
se denar namenil. 
 
Tomaž Seliškar: To bi bilo odlično, potrebujemo pa konkretne predloge. 
 
Barbara Bradač: Ali lahko del dohodnine namenimo Šolskemu skladu? 
 
Tomaž Seliškar: Ne, ker zakonodaja ne omogoča donacije javnim zavodom. So pa v 
preteklosti starši že predlagali  ministrstvu, da bi spremenili člen v zakonodaji, ki bi dopuščal 
doniranje v primeru šolskih skladov.  
 
Patricija Vrzel: Če se gre za dobro otrok, bi vsak namenil dohodnino.  
 
Barbara Bradač: Vrata, ki se bodo delala na novo, naj bodo prilagojena invalidom. Da bodo 
brez tuje pomoči lahko vstopili v vrtec in izstopili iz njega.  
 
Tina Ištvan: Šola za starše je bila 22. januarja 2014, z udeležbo smo zadovoljni. Na 
predavanju je bilo 30-40 staršev.  
 
Sestanek zaključen ob 18.38. 
Zapisnik zapisala: Barbara Bradač 
 
Priloge: 
 
Mnenje informacijskega pooblaščenca. Seznam otrok na oglasni deski vrtca (Odločbe in 
mnenja- oglasna deska imena.docx) 
Informativni izračun stroškov vrtca v naravi (INFORMATIVNI IZRAČUN 
STROŠKOV VRTCA V NARAVI.docx) 
Dopis na PP Rače 
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