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Datum: 1. 10. 2019 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

1.seje sveta staršev vrtca, ki je bila v sredo, 25. 9. 2019 ob 17. uri v zbornici matične šole. 

 

Prisotni: Matic Lah, Nadja Obrulek, Alja Trampuš Šeruga, Robert Vujanović, Rudolf 

Planinšek, Mateja Urbiha 

 

Odsotni: Neža Ogrin, Tina Kaltenekar, Ingrid Klemenčič 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta staršev vrtca za šolsko leto 2019/20   

2. Izvolitev novega predstavnika vrtca v svet zavoda- šole 

3. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 

4. Pobude, predlogi, vprašanja 

 

 

    1. Po uvodnem pozdravu in predstavitvi je gospod ravnatelj predstavil dnevni red in 

predlagal, da se točki 2. doda še izvolitev novega predstavnika staršev vrtca v odbor šolskega 

sklad. Prisotni so soglasno potrdili dopolnjeni dnevni red. 

 

Ravnatelj je povabil predstavnike skupin, naj iz svoje sredine predlagajo in izvolijo 

predsednika in njegovega namestnika oz. predsednico in namestnico sveta staršev vrtca. 

Na predlog prisotnih je funkcijo predsednika sprejel gospod Matic Lah, funkcijo 

podpredsednika pa gospod Robert Vujanović.  

 

SKLEP: V šolskem letu 2019/2020 je predsednik sveta staršev vrtca gospod matic Lah, 

njegov namestnik pa gospod Robert Vujanović.  

 

    2. Gospod ravnatelj je obrazložil, kakšne so naloge in kompetence predstavnika staršev 

vrtca v svetu zavoda in predstavnika v šolskem skladu. Za funkciji sta bili predlagani gospa 

Nadja Obrulek in gospa Alja Trampuš Šeruga, ki sta se strinjali, da prevzameta naloge. 

 

SKLEP: Nova predstavnica staršev vrtca v svetu zavoda – šole je gospa Nadja Obrulek. Nova 

predstavnica staršev vrtca v odboru šolskega sklada je gospa Alja Trampuš Šeruga. 

 

   3. Pedagoška vodja vrtca Mateja Urbiha je predstavila izvlečke iz Letnega delovnega načrta 

vrtca za šolsko leto 2019/20. Poudarek v predstavitvi je bil na razporeditvi otrok v skupine in 

enote (spremenjena starostna struktura na enoti pri matični šoli, ki je posledica povpraševanje 

staršev oz. vpisanih otrok), na programu dela, posebej na obogatitvenih dejavnosti in 

dodatnem vzgojno-izobraževalnem programu (to so dejavnosti, ki se dogajajo tudi izven časa 

dnevnega programa, pri katerih pogosto sodelujejo starši in ki so včasih tudi dodatno finančno 

breme za starše), na načinih sodelovanja med vrtcem in starši ter predlogom oz. načrtom 
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nakupov v tekočem šolskem letu. Ob tem smo se dotaknili tudi problematike vdora vode, ki se 

je nekajkrat ponovil ob koncu lanskega šolskega leta in je bil preko poletja saniran. 

 

   4. Starši so izpostavili opažanja o tem, da na igrišče vrtca pri matični šoli tudi popoldan 

vstopajo otroci. Iskali smo možne rešitve, kako bi se dalo igrišče še bolj zaščititi. Predvsem je 

pomembno, da se ob dopoldanski uporabi igrišče redno pregleduje in čisti. Popolnoma 

preprečiti dostopanje na igrišče v popoldanskem času ali prostih dnevih je nemogoče; kljub 

temu, da je igrišče zaklenjeno, občasno otroci preplezajo ograjo. Zaenkrat poškodb igral 

zaradi tega še ni bilo, so pa pogosto odvržene na igrišče smeti. Strinjali pa smo se, da vseeno 

igrišče ostaja popoldan zaklenjeno, saj s tem preprečimo vsaj del vstopov oz. morebitne bolj 

množične obiske starejših otrok, zaradi česar bi bilo več škode ali smeti. 

 

 

 

 Sestanek je bil končan ob 17.50. 
        

 

 

   zapisala                                                                                            ravnatelj 

Mateja Urbiha                                                                              Rudolf Planinšek 

 


