
ZAPISNIK 3. SVETA STARŠEV VRTCA KOBARID za šolsko leto 2013/14, 

z dne 27.02.2011 

Prisotni so predstavniki vrtca (vodstvo vrtca): 

 ravnateljica Melita Jakelj, 

 pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda. 

Prisotni so tudi predstavniki sveta staršev posameznih skupin centralnega vrtca in podružničnega 

oddelka: Katja Černuta (skupina Zmajčki), Mateja Kutin (skupina Mravljice), Helena Kragelj (skupina 

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

Mucki) in Matjaž Muznik (oddelek Drežnica).   

Odsotni: 

 Nevenka Bandulič  (oddelek Breginj), 

 Urška Četrtič (oddelek Smast). 

 

Zapisnikar: 

 Maja Faletič (skupina Levčki) 

Overovatelj zapisnika: 

 Helena Kragelj 

 

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

 

1. Pregled sklepov drugega sestanka  

2. Predstavitev letovanja predšolskih otrok 

3. Predstavitev rezultatov ankete 

4. Razno. 

SKLEP: Potrdi se dnevni red.

 

1. Pregled sklepov drugega sestanka  

Zapisnik 2. seje Sveta staršev s strani predstavnikov staršev potrjen. 

Odgovori na zastavljena vprašanja na 2. seji (so podani v naslednjih točkah): 

 

 



 

2. Predstavitev letovanja predšolskih otrok 

 Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda predstavi letovanje predšolskih otrok, 

ki je želja staršev predšolske skupine, in naj bi se dodatno organiziralo vsako šolsko 

leto. 

 Predstavljeno je letovanje na Pacugu, ki naj bi potekalo od 21.05. do 23.05.2014 in je 

namenjeno vsem predšolskim malčkom centralnega vrtca in podružničnih oddelkov. 

 Letovanje, ki bi vsebovalo gibalne, razvedrilne, glasbene … vsebine, bodo vodili 

spremljevalci Tina Cencič, Nina Živec in Domen Rakušček (so se tudi že dodatno 

izobrazili za učitelje plavanja). 

 Če kdorkoli zaradi takih ali drugačnih vzrokov svojemu otroku ne more omogočiti 

letovanja, se lahko obrne po pomoč na Rdeči križ v Tolminu (pri gospe Velišček). 

 Cena bivanja in vseh ostalih stroškov bo okoli 135,00 €, ob prijavi minimalnega števila 

15 otrok. 

 

SKLEP: Člani Sveta staršev vrtca se strinjajo s predstavljenim in želijo, da se v čim krajšem 

času organizira prijave staršev otrok na letovanje ter širša predstavitev tega. 

3. Predstavitev rezultatov ankete o zadovoljstvu staršev 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Martina Kenda predstavi anketo, ki je bila dana staršem 

vsakega otroka, ki obiskuje vrtec; 

 V anketi so bile upoštevane ankete centralnega vrtca in podružnic, razen iz 

podružnice Breginj, kjer anket niso oddali. Do objave na spletni strani bodo 

rezultati ustrezno dopolnjeni. 

 Rezultati anket so zadovoljivi in so predstavljeni v prilogi zapisnika. 
 

 

4. Razno 

S strani ravnateljice in pomočnice je bila predstavljena gradnja vrtca, vremenske 

nevšečnosti in nekaj sprememb na kadrovskem področju. 

 gradnja vrtca naj bi potekala po načrtih in če bo šlo tako tudi naprej, se pričakuje 

31.03.2014 zaključek del ter tehnični prevzem; selitev opreme in nenazadnje tudi 

naših otrok pa proti koncu aprila. 

 v mesecu februarju smo bili priča kar nekaj vremenskim nevšečnostim (žledolom in 

plaz), zato bodo otroci oz. starši za dneve, ko so bili dostopi do vrtca onemogočeni, 

oproščeni plačila vrtca. Plačila vrtca ne bodo oproščeni tisti, ki so imeli za ta čas 

urejeno rezervacijo (plačajo 50%) in tisti, ki so bili doma zaradi bolezni in bodo 

računovodstvu posredovali zdravniško potrdilo (plačajo 20 %). 



  obetajo se kadrovske spremembe, saj dve vzgojiteljici odhajata na porodniški 

dopust. 

 13.03.2014 imajo otroci zadnjih dveh skupin, ki obiskujejo pevski zbor,  nastop v Novi 

Gorici. Na žalost so vstopnice za starše razkropljene po celotni dvorani, zato bodo 

starši pred odhodom vstopnice izžrebali. 

 Pustni sprevod je na dan torka organiziran v vrtcu s strani vzgojiteljic; med 15. in 17. 

uro pa je organizirano pustovanje za otroke v telovadnici s strani otrok 9. razreda. 

 

S strani predstavnikov staršev se je predstavilo tekočo problematiko, podanih je bilo tudi 

nekaj predlogov. 

 Starši se še vedno sprašujejo kam gre ves denar, ki ga vrtec prejme od plačila 

staršev oz. Občine; ali se je letos kaj privarčevalo, ker se je ogrevalo samo šolo,... 

Ravnateljica je povedala, da se ves denar porabi sproti ter da se tudi letos pri 

ogrevanju ni nič privarčevalo, saj so morali zaradi skupin »za zavesami« več ogrevati, 

ogrevanje se je izvajalo tudi med določenimi počitnicami, ko šolarjev ni bilo ... 

 postavilo se je vprašanje kdaj se bo porabilo denar, ki  ga je na natečaju dobila 

skupina Zmajčki.   

Pomočnica ravnateljice je povedala, da nagrade še niso bile podeljene in da bodo 

takoj, ko bo nagrada podeljena, šli v nabavo igrač, za kar je bila tudi nagrada 

namenjena. 

 Že na prejšnjem sestanku je bilo izpostavljeno in starši so ponovno izrazili željo 

oziroma zahtevo (predvsem vidijo problem pri predšolski skupini), da bi bili otroci 

čim več časa na prostem, ne glede na vreme (izjeme: deževje, prehuda vročina, 

veter, nizke temperature ...). Naj hodijo več v naravo, se sprehajajo, igrajo na 

prostem, izvajajo športne aktivnosti na prostem ... Tudi izobraževalnim temam se 

lahko posvetijo in se o njih pogovarjajo na prostem. 

 Člani Sveta so opozorili na nevarnost, da bi delo v vrtcu postalo preveč podobno 

šolskemu delu. Izrazili so spoštovanje do dela vzgojiteljic in prosili, naj bodo pozorne 

na ravnovesje med igro in izobraževanjem.  

 S strani staršev je bil podan predlog, da bi v prihodnosti nabavili vsaj en voziček 

»avtobus« za najmlajše, s katerim bi omogočili oziroma olajšali vzgojiteljicam, da 

gredo tudi najmlajši na kratek sprehod. 

 Nekateri starši so podali pritožbe glede obveznosti spanja otrok v višjih skupinah 

ter med počitnicami, ko so otroci združeni, saj imajo potem težave z nočnim 

spanjem; želijo, da se otrokom, katerih starši prosijo, da njihov otrok ne gre spat po 

kosilu, omogoči, da izvaja umirjene dejavnosti - riše, barva, prebira knjigice ... 



Pomočnica ravnateljice je povedala, da je problem v organizaciji, ker nekateri otroci 

še vedno potrebujejo spanje in potem ni miru, da pa se že sedaj otrok ne sili k spanju 

in da lahko tudi v miru prebirajo knjigice, se tiho igrajo, rišejo,... 

 Starši so izrazili željo, da naj otroci praznujejo rojstni dan na dan, ko imajo rojstni dan 

oziroma prvi dan, ko pridejo v vrtec po rojstenem dnevu.   

Ponovno se je povedalo, kaj otrok lahko prinese v vrtec za praznovanje njegovega 

rojstnega dne: *prvo starostno obdobje : kupljeni navadni piškoti in sok; * drugo 

starostno obdobje poleg piškotov in soka lahko dodajo še kako slano pecivo, 

čokoladice ... Za vse skupine pa naj tudi velja, da starši ne pripravljajo dodatnih 

darilc za ostale otroke v skupini.   

 Zopet se je podalo vprašanje glede nočitve otrok predšolske skupine v vrtcu.   

Pomočnica ravnateljice je obljubila, da bo preverili različne možnosti za organizacijo 

le-tega (tako prostorske kot kadrovske). Po njenem mnenju bo treba počakati na 

selitev v vrtec, ker prostori šole za to niso primerni. 

 Pritožba staršev je bila glede prekrivanja interesnih dejavnosti in drugih krožkov  in 

ali bi bilo možno v bodoče uskladiti termine, saj je za določene nezasedenosti 

dejavnosti krivo prav prekrivanje dveh dejavnosti (npr. angleščina in enodnevna 

dejavnost ob torkih). 

 Starši so zopet predlagali, da naj se predstavitev poklicev (kjer so tudi pripravljeni 

pomagati pri organizaciji) izvede za vse skupine; predlagali so tudi predstavitev 

oziroma osveščanje otrok npr. z govorico gluhih, kjer bi jim tolmačka predstavila 

način sporazumevanja gluhih. 

 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da je že organizirano, da se v povezavi s knjižnico 

predstavi pisavo slepih (vendar zaenkrat samo za predšolsko skupino ter oddelek  

Smast). 

 V podružničnem oddelku Dežnica sprašujejo, če bi bilo možno odpreti dodatni 

oddelek, saj zaradi povečanega števila vse preveč otrok ostane brez vrtca oz. jim 

možnost, da otroka vozijo v Kobarid, ne ustreza, saj imajo potem otroke na dveh 

lokacijah.  

Pomočnica ravnateljice pravi, da je vse odvisno od števila vpisanih otrok, od 

možnostih po dodatnih prostorih in nenazadnje tudi od Občine. 

 

Zapisnikar: Maja Faletič 

Predsednik sveta staršev: Katja Černuta 

 

Overovatelj: Helena Kragelj 


