
VRTEC PRI OŠ KOBARID  
SVET STARŠEV VRTCA  
ŠOL. LETO 2017/18 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA, 

ki je bila 20. 9. 2017 ob 17. uri v zbornici Vrtca Kobarid 

 

Prisotni člani sveta staršev vrtca: Mojca Humar Skočir, Darko Josić, Andreja Mašera, Tomaž Kragelj, 
Jasmina Manfreda Mašera, Tina Gruntar, Ana Koren, Erika Kapitan, Sebastian Cencič. 

Opravičeno odsotni člani sveta staršev vrtca: Erika Uršič. 

Ostali prisotni: Melita Jakelj (ravnateljica), Martina Kenda (pomočnica ravnateljice za vrtec). 

 

Ravnateljica je kot sklicateljica prve seje sveta starše navzoče pozdravila. Sprejet je bil naslednji  

 

DNEVNI RED:  

1. Konstituiranje Sveta staršev vrtca za šol. leto 2017/18 
2. Potrditev Poročila o uresničevanju Letnega delovnega načrta vrtca za 2017/18 
3. Potrditev Letnega delovnega načrta vrtca za 2017/18 
4. Predlogi in vprašanja 

Za overitelja zapisnika se je javil Tomaž Kragelj, kar je so ostali prisotni člani soglasno potrdili.  

 

K 1. točki  

Člani sveta staršev so bili imenovani na roditeljskem sestanku 28. 8. 2017.  

Svet staršev vrtca izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Za predsednika je bil 
predlagan Tomaž Kragelj, za namestnika predsednika pa Sebastian Cencič, ki sta se s kandidaturo 
strinjala. Prisotni člani sveta staršev vrtca so soglasno sprejeli dva SKLEPA: Predsednik Sveta staršev 
vrtca za 2017/18 je Tomaž Kragelj.  

Namestnik predsednika Sveta staršev vrtca za 2017/18 je Sebastian Cencič.  

Ravnateljica je pojasnila, da ima svet staršev vrtca  predstavnika tudi v svetu zavoda. Običajno je to 
predsednik sveta staršev vrtca, ni pa to obvezno. Po krajši razpravi je bil Tomaž Kragelj predlagan za 
predstavnika sveta staršev vrtca v svetu zavoda, s čimer se je strinjal. Soglasno je bil sprejet SKLEP: 
Tomaž Kragelj je predstavnik staršev vrtca v Svetu Zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča 
Kobarid.  

 

 



K 2. točki 

Vodenje seje je prevzel predsednik in dal besedo Martini Kenda za predstavitev poročila o 
uresničevanju LDN za 2016/17. Ker so člani tako poročilo kot predlog LDN za 2017/18 prejeli v 
gradivu, sta bila oba dokumenta predstavljena skupaj.  

Prisotni člani sveta staršev vrtca so soglasno sprejeli SKLEP: Potrdi se Poročilo o uresničevanju 
Letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17.  

 

K 3. točki  

Martina Kenda je pojasnila spremembe v predlogu LDN za 2017/18 v primerjavi z letom 2016/17. 

Na predstavljen dokument prisotni člani sveta staršev vrtca niso bistvenih imeli pripomb. Soglasno je 
bil sprejet SKLEP: Potrdi se Letni delovni načrt za šol. leto 2017/18.  

K 4. točki  

Predsednik sveta staršev je opazil neskladnosti v poslovniku o delovanju sveta staršev vrtca v 9. točki, 
kjer govori o predstavniku v svetu zavoda. Martina Kenda je opozorila na predpisano število sej, ki jih 
sklicuje predsednik sveta staršev. Ravnateljica je pojasnila, da je poslovnik dokument, ki je namenjen 
delu sveta staršev in se lahko spreminja. Člani sveta staršev so se strinjali, da se dokument pregleda 
in pripravi spremembe in dopolnitve.  

Ker vsi člani sveta staršev nimajo kontaktnih podatkov svojih namestnikov, je Martina Kenda 
obljubila, da bo zbrala elektronske naslove in telefonske številke za vse in jih posredovala vsem 
članom sveta staršev vrtca in njihovim namestnikom za lažje delo.  

Člani sveta staršev so vprašali, če so bile kakšne pobude za zgodnejše odpiranje vrtca. Ravnateljica in 
njena pomočnica sta pojasnili, da ne.  

Martina Kenda je članom sveta staršev pojasnila problematiko prevoza otrok iz vrtca s šolskimi 
prevozi. Zaradi zakonodaje, ki ureja varnost v cestnem prometu, taki prevozi niso mogoči, kar je 
potrdila tudi Občina Kobarid, ki ureja šolske prevoze. Starši, ki so zaprosili za ta prevoz, so bili 
obveščeni, da otroci ne morejo prihajati v vrtec s šolskim prevozom.  

Postavljeno je bilo vprašanje, če je v vrtcu mogoče fotodokumentiranje – staršem se na določeno 
časovno obdobje da fotografije njihovega otroka med dejavnostmi v vrtcu. Predvsem staršem mlajših 
otrok bi na ta način omogočili vpogled v dogajanje v skupini. Ravnateljica in njena pomočnica sta 
pojasnili, da fotografiranju otrok in razdeljevanju fotografij niso najbolj naklonjeni zaradi 
nekontroliranega pojavljanja fotografij v javnosti. Poleg tega sta menili, da je naloga vzgojiteljev 
ukvarjanje z otroki, ne s fotoaparatom.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.40.  

 

Zapisala:  
Martina Kenda 

Predsednik sveta staršev vrtca in 
overitelj zapisnika: 
Tomaž Kragelj 

 


