
VRTEC PRI OŠ KOBARID  
SVET STARŠEV VRTCA  
ŠOL. LETO 2016/17 

 

ZAPISNIK 3. SEJE, 

ki je bila 20. 4. 2017 ob 17.30 uri v zbornici Vrtca Kobarid 

 

Prisotni člani sveta staršev vrtca: Jasmina Manfreda Mašera, Iris Čebokli, Suzana Stres, Katarina 
Mole, Maja Faletič, Katja Kutin Uršič, Rebeka Balažić Tonkli in Petra Testen 

Odsotni člani sveta staršev vrtca: Ana Koren in Ines Fon.  

Predsednica sveta staršev je kot sklicateljica seje sveta starše navzoče pozdravila. Sprejet je bil 
naslednji DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev z dne  
2. Seznanitev z rezultati Ankete 2017 
3. Poročilo o vpisu v vrtec za 2017/18 
4. Poročilo o izvedenih in načrtovanih aktivnostih vrtca 
5. Predlogi in vprašanja 

 

K 1. točki  

Člani sveta staršev so prebrali zapisnik 2. Seje sveta staršev vrtca in so soglasno sprejeli SKLEP: Potrdi 
se zapisnik 2. seje sveta staršev .  

 

K 2. točki 

Vodja vrtca je vsem navzočim predstavila rezultate izvedene Ankete 2017. Člani sveta staršev so se 
strinjali, da sprotno k poročilu povejo svoja mnenja in predloge oziroma komentarje.  

Ponovno je bil izpostavljen počitek otrok po kosilu in člani sveta staršev so povedali svoja opažanja v 
posameznih skupinah. Vseeno pa počitek otrok ostaja, nobenega otroka pa se ne sili k spanju. 

 

K 3. točki  

Glede na število novo vpisanih otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18, ki je nekoliko nižje kot v preteklih 
letih bo tekom šolskega leta še vedno mogoč vpis otrok v skoraj vse staroste skupine.  

 

K 4. točki 

V šolskem letu 2016/17 so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti v vrtcu. Ostane samo še zaključna 
prireditev vrtca, ki bo v mesecu juniju. 



K 5. točki 

Rebeka Balažić Tonkli je izpostavila problematiko prevoza otrok iz podružničnih vrtcev v matično 
enoto Kobarid za obiske raznih gledaliških predstav oziroma drugih dejavnosti, ki potekajo samo v 
matični enoti. Ti prevozi so glede na razdaljo sorazmerno dragi in bremenijo družinske proračune. Ker 
pa želijo, da se otroci udeležijo dejavnosti v matični enoti je Rebeka predlagala, da bi za prevoze iz 
podružnic v Kobarid uporabili šolski kombi. V primeru da bi bilo otrok več kot so zmogljivosti kombija 
pa bi lahko starši izmenjaje poskrbeli za dodatne prevozne kapacitete. Seveda pa bi bilo to mogoče le 
v primeru, da bi se nekaj dni pred načrtovanim prevozom v Kobarid o tem obvestilo starše, ki bi se 
potem lahko medsebojno uskladili in dogovorili, kdo bi za prevoz lahko poskrbel. 

 Iris Čebokli je ponovno izpostavila željo/potrebo staršev, da bi na oglasnih deskah skupin objavljali 
kratke zapise o dejavnostih, ki se izvajajo v vrtcu, da bi imeli starši boljši vpogled v dogajanje v 
skupini. Ta želja staršev je bila tekom šolskega leta večkrat izpostavljena in še vedno starši le na 
oglasnih deskah pred posamezno skupino dobijo informacije o dejavnostih, ki so jih otroci izvajali v 
vrtcu.  

Seja je bila zaključena ob 19.20.  

 

 

 

 

Zapisala:  
Katarina Mole 

Predsednica sveta staršev vrtca: 
Katarina Mole 

 

 

 

Overitelj zapisnika:  
Iris Čebokli 


