
ZAPISNIK 2. SVETA STARŠEV VRTCA KOBARID za šolsko leto 2013/14, 

z dne 26.11.2013 

Prisotni so predstavniki vrtca (vodstvo vrtca): 

 ravnateljica Melita Jakelj in 

 pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda. 

 

Prisotni so tudi predstavniki sveta staršev posameznih skupin centralnega vrtca: Katja Černuta 

(skupina Zmajčki), Tanja Mašera, namestnica Mateje Kutin (skupina Mravljice), Helena Kragelj 

(skupina Čebelice), Maja Faletič (skupina Levčki), Jana Ivančič (skupina Pikapolonice), Ana Likar 

(skupina Mucki) in podružničnega oddelka Urška Četrtič (oddelek Smast).   

Opravičeno odsotni: 

 Nevenka Bandulič in njena namestnica (oddelek Breginj), 

 Matjaž Muznik (oddelek Drežnica) ter 

 Tomaž Skočir, svetovalec za negospodarstvo Občine Kobarid. 

 

Zapisnikar: 

 Helena Kragelj (skupina Čebelice)  

Overovatelj zapisnika: 

 Maja Faletič (skupina Levčki) 

 

 

I. S strani predsednice Sveta staršev vrtca se predstavi dnevni red sestanka: 

 

1. Pregled sklepov prvega sestanka  

2. Sprejem Poslovnika  Sveta staršev vrtca pri OŠ Kobarid 

3. Plačila staršev za programe vrtca  

4. Vprašanja in predlogi. 

SKLEP: Potrdi se dnevni red.

 

1. Pregled sklepov prvega sestanka  

Zapisnik 1. seje Sveta staršev s strani predstavnikov staršev potrjen. 

Odgovori na zastavljena vprašanja na 1. seji: 



 plavalni tečaj 

plavalni tečaj predšolske skupine se bo izvedel v maju/juniju 2014, glede kraja 

izvedbe se vodstvo še dogovarja. 

 letovanje na morju 

za tridnevno letovanje na slovenski obali bo pomočnica ravnateljice za vrtec 

pripravila ponudbe. 

 otroci centralnega vrtca v oktobru, mesecu požarne varnosti, niso obiskali gasilcev. 

Vodstvo se je strinjalo  s predlogom predstavnikov staršev, da bi lahko posamezni 

starši predstavili svoj poklic vsem skupinam vrtca, vključno s podružnicami. V 

podružnici Smast sta otoke obiskala dva gasilca (starša otrok – v sklopu predstavitve 

poklica).  Ravnateljica pove, da ob obisku policista, s področja preventive, v šoli, bo le 

tega povabila tudi v vrtec. 

 vse skupine vrtca je obiskala Melita, svetovalka za ustno higieno in otrokom na 

primeren način opisala čiščenje zob in pomen le tega. Novembra se je za predšolsko 

skupino začel izvajati krožek Ciciban planinec v sodelovanju z društvom Fenix. 

 dodatni program krožek angleščine naj bi se začel izvajati po mesecu marcu 2014, za 

ostale krožke oz. dodatni program, je vodja vrtca v dogovarjanju z vzgojiteljicami. 

 v podružnici Breginj je bilo beljenje izvedeno. 

 svojega namestnika mora dobiti še predstavnica staršev podružnice Smast in 

predstavnik podružnice Drežnica. 

 

2. Sprejem Poslovnika Sveta staršev vrtca pri OŠ Kobarid 

SKLEP: Poslovnik Sveta staršev vrtca pri OŠ Kobarid je s popravki potrjen. 

3. Plačila staršev za programe vrtca  

Tomaž Skočir, svetovalec za negospodarstvo Občine Kobarid, se je sestanka opravičil. 

Odgovor glede cene vrtca je podal pisno. Preberete si lahko v priloženi priponki. 

4. Vprašanja in predlogi 

S strani predstavnikov staršev se je predstavilo več problemov, podanih je bilo tudi nekaj 

predlogov. 

 parkiranje staršev pred šolo centralnega vrtca (premalo parkirnih prostorov, kazni 

redarja) 

Ravnateljica je povedala, da je z občino dogovorjeno, da se dodatna parkirna mesta 

uredi pred bivšo policijsko postajo, ki je v neposredni bližini vrtca in šole. 

 predstavniki staršev pozivajo vodstvo naj ob zamenjavi vzgojiteljice posamezne 

skupine za daljše časovno obdobje, starše le te skupine obvestijo kdo bo odsotnost 

nadomeščal, še preden le ta nastopi z delom. 

 Želje staršev, da se otroke vsak dan, tudi v primeru slabšega vremen, pelje vsaj za 

kratek čas na zrak; pred šolo, na stadion,... 

 ponovno je bilo opozorjeno, naj se organizirajo interesne dejavnosti in naj gradnja 

novega vrtca ni izgovor 



 obdarovanje otrok ob obisku Dedka Mraza naj ostane nespremenjeno; otrok naj dobi 

sladkarijo, prispevkov staršev naj se ne pobira, starše naj bi se tudi obvestilo o 

datumu prihoda Dedka Mraza. 

 ker so v ceni plačila vrtca zajeti tudi stroški materiala, naj se nabavijo deke za vse 

otroke, teh naj nebi v vrtec prinašali starši 

 apel na starše, da se kakršne koli govorice, ki se nanašajo na vzgojiteljice (npr. 

domnevno nasilje nad otroki) takoj preverijo, da se govorice ne širijo naprej in s tem 

škodijo tako vzgojici, njihovim sodelavkam in oddelku vrtca, njegovemu imenu,... 

 razna obvestila posameznih skupin vrtca namenjena staršem, naj so na vidnem 

mestu (npr. na vratih skupine),... 

 

 

Zapisnikar: Helena Kragelj 

Predsednik sveta staršev: Katja Černuta 

 

Overovatelj: Maja Faletič 


