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1. UVOD  
 

 

Ob začetku šolskega leta 2019/20 je v 9 oddelkih Vrtca Kobarid vpisanih 131 

otrok, od tega 74 v centralnem vrtcu, ki obsega pet oddelkov, ter 57 v treh 

podružničnih vrtcih. 

 

V Drežnici sta tudi letos dva oddelka: polovični kombiniran oddelek in en 

heterogen oddelek od 4 do 6 let starosti. V Smasteh in v Breginju sta kombinirana 

oddelka. 

 

Tudi letos vsi oddelki vrtca niso popolnoma zapolnjeni, tako da bomo lahko med 

šolskim letom sprejeli tudi tiste, ki septembra še niso izpolnjevali pogojev za vstop 

v vrtec. Starši so že oddali vpisnice za dva taka otroka.  

 

V novo šolsko leto 2019/2020 stopamo z veseljem in potrudili se bomo, da se 

bodo otroci v  vrtcu dobro počutili, se veliko naučili, predvsem pa se veliko družili z 

vrstniki in se igrali.   
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2. OSNOVNI PODATKI 
 

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. Ustanovitelj 

zavoda je Občina Kobarid. 

 

IME VRTCA:  Vrtec pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid 

NASLOV:  Gregorčičeva 18 A, 5222 Kobarid 

 

TELEFON: 

05/ 38  99 700 (tajništvo) 

05/ 38 99 705 (pomočnica ravnateljice za vrtec) 

05/ 38 99 708 (vzgojitelji) 

05/ 38 99 709 (svetovalna služba) 

031 670 624 (odjava obrokov) 

 

ZUNANJI ODDELKI: 

Vrtec Breginj,  telefon: 05/ 38 49 805  

Vrtec Drežnica, telefon: 05/ 38 48 500  

Vrtec Smast, telefon: 05/ 38 85 106  

 

POSLOVNI ČAS: 

 

Vrtec 
Poslovni čas 

od do 

Vrtec Kobarid 

 
06.15 16.00 

Zunanji oddelek  

Breginj 06.30 15.30 

Zunanji oddelek 

Drežnica 06.30 15.30 

Zunanji oddelek  

Smast 06.30 15.30 

 

Centralni vrtec Kobarid in zunanji oddelki bodo odprti v skladu s Pravilnikom o 

sprejemu otrok v enote Vrtca pri osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid. 
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3. ZAPOSLENI V VRTCU  
 

Zaposlitve v vrtcu so v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, z aktom o sistemizaciji delovnih mest OŠ 

Simona Gregorčiča Kobarid in s soglasjem ustanoviteljice Občine Kobarid. 

 

VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV: 

 

 oddelek vzgojiteljica  pom. vzgojiteljice 

 
 
 
 
 
 
 
centralni vrtec  

Kobarid 

1. starostno obdobje 
MUCKI 

Lenka Brus Irena Žgajnar 

1. starostno obdobje 
ČEBELICE 

Andreja Koren Slavica Lavretič 

2. starostno obdobje 
ŽABICE 

Tina Fratina Domen Rakušček 

2. starostno obdobje 
SOVICE 

Nives Rosič Petra Krivec 

2. starostno obdobje 
METULJČKI 

Blaž Volarič Milena Sovdat 

zunanji oddelek 
Breginj 

kombiniran oddelek 
GOSENICE 

Nina Živec Zinka Školč 
Gruntar 

 
zunanji oddelek  

Drežnica 

kombiniran oddelek 
SLONČKI 

Neža Uršič / 

heterogen oddelek 
PIKAPOLONICE 
 

Irena Melinc Nataša Koletič 

zunanji oddelek 
Smast 

heterogen oddelek 
ROŽICE 

Anica Cemič Bernarda Leban 

 

Sočasnost v septembru zagotavlja vzgojiteljica- pomočnica Neža Rudolf. V 

projektu Prva zaposlitev je do konca oktobra zaposlena vzgojiteljica- pomočnica 

Sara Crivellari. V zunanjem oddelku Drežnica pokriva sočasnost ter spremstvo 

otroka Andreja Ščuka, v Breginju pokriva sočasnost Ana Vukelić, v Smasteh pa 

Urška Rijavec. 

 

VODSTVO: 

ravnateljica: Melita Jakelj 

pomočnica ravnateljice za vrtec: Urška Mlekuž Vončina  
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DRUGI STROKOVNI SODELAVCI: 

 

svetovalna delavka: Urška Rijavec 

logopedinja: Manica Prelec 

knjižničarka: Nina Levpušček Melinc 

 

OSTALI ZAPOSLENI: 

 

poslovna sekretarka: Karmen Sivec 

računovodja: Marija Zgrablič  

knjigovodja: Olga Ručna 

kuharji: Peter Gruden, Marinka Lah, Metka Pitamic, Nada Šturm, Tjaša 

Gorenjšček 

snažilke: Milojka Juretič, Martina Koren 

hišnik: Denis Čebokli 

 

 

4. STRUKTURA PO ODDELKIH 
 

Vzgojno-varstveni programi v vrtcu Kobarid so namenjeni predšolskim otrokom v 

obdobju, ko starši zaključijo porodniški dopust, oz. od dopolnjene starosti 11 

mesecev, pa vse do otrokovega vstopa v šolo. 

 

Vrtec Kobarid: 

 

Prvo starostno obdobje (1–2 leti) – heterogen oddelek, 

Prvo starostno obdobje (2–3 leta) – homogen oddelek, 

Drugo starostno obdobje (3–4 leta) – homogen oddelek,  

Drugo starostno obdobje (4–5 let) – heterogen oddelek, 

Drugo starostni obdobje (5–6 let) – homogen oddelek. 

 

Zunanji oddelki:  

 

Starejši oddelek v Drežnici je heterogen oddelek, v Breginju, v Smasteh in 

polovični oddelek v Drežnici pa so kombinirani oddelki. 
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4.1 ŠTEVILČNA ZASEDENOST ODDELKOV 
 

 

enota vrtca oddelek število  
vključenih otrok* 

 
 
 
 
 
 
 

centralni vrtec  
Kobarid 

prvo starostno obdobje 
MUCKI 

9 

prvo starostno obdobje 
ČEBELICE 

14 

skupaj I. starostno obdobje 23 

drugo starostno obdobje 
ŽABICE 

17 

drugo starostno obdobje 
SOVICE 

14 

drugo starostno obdobje 
METULJČKI 

20 

skupaj II. starostno obdobje 51 

SKUPAJ CENTRALNI VRTEC  75 

zunanji oddelek 
Breginj 

kombiniran oddelek 
GOSENICE 

17 

zunanji oddelek  
Drežnica 

kombiniran oddelek 
SLONČKI 

6 

drugo starostno obdobje 
PIKAPOLONICE 

18 

zunanji oddelek 
Smast 

kombiniran oddelek 
ROŽICE 

16 

SKUPAJ ZUNANJI ODDELKI  57 

SKUPAJ VRTEC KOBARID 131 
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5. URNIK STROKOVNIH DELAVCEV IN 
ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ODDELKIH 

 
 

CENTRALNI VRTEC KOBARID 
 

skupina vzgojitelji čas odmor 

  Lenka Brus 8.00 – 14.30 12.45-13.15 
MUCKI Irena Žgajnar 8.30 – 16.00 13.15-13.45 
  Neža Rudolf 8.00 – 8.30   
    

 
  

  Andreja Koren 8.00 – 14.30 12.45-13.15 

ČEBELICE Slavica Lavretič 7.30 – 15.00 13.15-13.45 
  Neža Rudolf 7.30 – 8.00   
    

 
  

  Tina Fratina 8.00 – 14.30 12.45-13.15 
ŽABICE Domen Rakušček 7.30 – 15.00 13.15-13.45 
  Neža Rudolf 15.00 – 15.30   
        

  Nives Rosič 8.00 – 14.30 13.15-13.45 
SOVICE Petra Krivec 6.15 – 13. 45 12.45-13.15 
  Neža Rudolf 14.00 – 15.30  
        

  Blaž Volarič 8.00 - 14. 30 13.15-13.45 

METULJČKI Milena Sovdat 8.00 – 15.30 12.45-13.15 
  Neža Rudolf 15.00 – 15.30   

 
 
PODRUŽNIČNI VRTCI  
 

skupina vzgojiteljice čas odmor 

BREGINJ Nina Živec 6.30-13.00  

GOSENICE Zinka Š. Gruntar 7.30-15.00  

  Ana Vukelić  
11.00- 12.00 
15.00- 15.30    

DREŽNICA Irena Melinc 7.30 -14.00   

PIKAPOLONICE Nataša Koletič 8.00 -15.30   

  Andreja Ščuka 6.30 – 11.30   

DREŽNICA Neža Uršič  8.00-14.30   

SLONČKI 
  

  

SMAST Anica Cemič 7.00 – 13.30   

ROŽICE Bernarda Leban 8.00 – 15.30   

  Urška Rijavec 5.30 – 7.30   
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6. DELOVNI DAN V VRTCU 
 

 

Dnevni red je fleksibilen in se prilagaja potrebam otrok, njihovih staršev in 

načrtovanim dejavnostim vzgojiteljev. Opisan je le okvirni urnik, ki se tekom dneva 

prilagaja po potrebi. 

 

 

Ure 
Dnevni red 

Prvo starostno obdobje Drugo starostno obdobje 

06.15 – 08.15 

Jutranje zbiranje otrok, 

aktivnosti po izbiri otrok in 

usmerjene igre 

Jutranje zbiranje otrok, 

aktivnosti po izbiri otrok in 

usmerjene igre 

08.30 – 09.00 Priprava na malico, malica Priprava na malico, malica 

9.00 – 10.00  
Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti 

Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti 

10.00 – 10.15 Sadna malica Sadna malica 

09.15 – 11.30 

Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti, načrtovani sprehodi 

v naravo … 

Usmerjena igra, usmerjene 

dejavnosti, načrtovani 

sprehodi, izleti v naravo … 
11.15 – 12.00 Kosilo 

11.30 – 12.00 

Popoldanski počitek 

Kosilo 

12.30 – 14.00 Popoldanski počitek 

14.00 – 16.00 

Usmerjene igre, načrtovane 

dejavnosti, igre po želji otrok, 

oddaja otrok v oddelek, ki je 

odprt do 16.00 

Usmerjene igre, načrtovane 

dejavnosti, igre po želji 

otrok, oddajanje otrok 
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7. VZGOJNO-VARSTVENI PROGRAMI 
 

V vrtcu izvajamo vzgojno-varstvene programe glede na trajanje, starostna 

obdobja, oddelke in glede na samo vsebino. 

 

 

7.1 PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE 
 
Dnevni program 
 
Dnevni program traja vključno s kosilom in s počitkom od 6 do 9 ur. Otroci imajo v 
tem času 4 obroke: malico, sadno malico, kosilo in popoldansko malico. 
 
Poldnevni program s kosilom 
 
Poldnevni program traja 4 do 6 ur. Otroci, vključeni v ta program, dobijo dva 
obroka: malico in sadno malico. Kosilo se plača po ekonomski ceni. 
 
Poldnevni program (do 11.30) 
 
Poldnevni program traja 4 do 6 ur. Otroci, vključeni v poldnevni program, imajo 
dva obroka: malico in sadno malico. 
 
 

7.2 PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE 
 

Prvo starostno obdobje 
 
V prvo starostno obdobje so vključeni otroci stari od 1 do 3 let.  

 najmlajša skupina (1–2 leti) 
 mlajša skupina (2–3 leta) 

 
 
Drugo starostno obdobje 
 
V drugo starostno obdobje so vključeni otroci stari od 3 do 6 let. Otroci so 
razvrščeni v: 

 srednjo skupino (3–4 let) 
 starejšo skupino (4–5 let) 

 najstarejšo skupino (5–6 let) 
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7.3 PROGRAMI GLEDE NA ODDELKE 
 

Homogeni oddelki 

Starostni otrok v homogenih oddelkih je v razponu enega leta. 

 

Heterogeni oddelki 

Heterogeni oddelki so lahko prvega ali drugega starostnega obdobja in presegajo 

razpon starosti enega leta.  

 

Kombinirani oddelki 

V kombiniranih oddelkih so otroci tako iz prvega kot drugega starostnega obdobja. 

 

 

7.4 PROGRAMI GLEDE NA VSEBINO 
 

Osnovni program – Kurikulum za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce je predpisan z zakonom in ga vzgojitelji predstavijo vsako leto 

na prvem roditeljskem sestanku.  Vanj so vključeni vsi otroci, ki obiskujejo vrtec. 

Delo v vrtcu poteka v tandemu in timsko, vsebine pa se načrtujejo tematsko. 

Starši imajo pravico in dolžnost, da se seznanijo z načrtovanjem tako, da se o 

vsebini z otrokom pogovorijo in jo nadgradijo. Vzgojitelji in pomočniki izbirajo 

metode ter oblike dela glede na razvojne značilnosti otrok in v kurikulumu 

zastavljene cilje. Kurikulum zajema različna področja dejavnosti: gibanje, jezik, 

umetnost, družbo, naravo in matematiko. Omenjena področja med drugim 

vključujejo tudi prometno vzgojo, moralni razvoj otroka, skrb za zdravje, varnost 

ter druge vsebine in dejavnosti, ki jih lahko predlagajo tudi starši. 

 

Obogatitveni programi 

 

Obogatitveni programi zajemajo dejavnosti, prireditve in aktivnosti, ki se odvijajo v 

času poslovanja vrtca ali v popoldanskem času. O sami vsebini in poteku 

posameznih aktivnosti se vzgojitelji in pomočniki sproti dogovarjajo s starši. 

Izvajajo ga strokovni delavci vrtca in zunanji sodelavci. V letošnjem letu bomo 

izvajali naslednje obogatitvene programe: 

 

 prireditve ob tednu otroka, 
 praznovanje rojstnih dni, 
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 dan mobilnosti, 
 otroški tek »Začni mlad, tekmuj pošteno« 
 veseli december, 
 pustovanje, 

 pomladni mesec – mesec družine, 
 Zeleni nahrbtnik, 
 nastopi pevskega zbora, 
 udeležba na Festivalu pesmi in plesa v Bovcu 
 Simbioza giba, 

 zaključna prireditev za bralno značko, 
 obiski šolske knjižnice, 
 srečanja s starimi starši, 
 zaključni izlet za najstarejše otroke,  
 kolesarstvo, 

 dan s Planinskim društvom Kobarid, 
 družabna srečanja s starši. 

 

 

Dodatni programi 

 

Dodatni programi se lahko izvajajo v dopoldanskem času v primeru, da ne 

posegajo v načrtovan program vzgojitelja, sicer se izvajajo v popoldanskem času. 

Nekatere programe sofinancirajo starši, ki lahko vsebine programov predlagajo in 

izberejo glede na potrebe in želje otrok. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca in 

zunanji sodelavci. Predvideni dodatni programi letošnjega leta so: 

 
CICINOGOMET 
Vodi in organizira: Blaž Volarič v sodelovanju s KMN Oplast in NZS. 
 
OGLED LUTKOVNIH IN GLEDALIŠKIH PREDSTAV 
V sezoni 2019/2020 organiziramo gledališki abonma, v katerega je vključenih pet 
predstav gledališča KU-KUC:  
 
ponedeljek, 7. oktober 2019: HIŠICA DO NEBA  

torek, 3. december 2019: ŠKRATKA SLADKA - PRAZNIČNE IGRARIJE  

torek, 11. februar 2020: CEPETAVČEK  

torek, 7. april 2020: SMETARKO DARKO  

torek, 2. junij 2020:  ČAROBNA MINEŠTRA 

 
IZLETI V NARAVO v Drežnici 
Vodi in organizira: Nežka Uršič in Ani Cemič 
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GIBALNE URICE v Drežnici 
Vodi in organizira: Nežka Uršič  

 
LETOVANJE DEBELI RTIČ 
Organizirata: Urška Rijavec in Blaž Volarič 
 
PEVSKI ZBOR 
Vodita in organizirata: Petra Krivec in Tina Fratina 
 
PLAVALNE URICE 
Organizirata: Urška Rijavec in Blaž Volarič 

 

ASTRONOMIJA 

Ogled planetarija v sodelovanju s šolo- tam organizira Martina Zorč Melinc. 

 
Termini izvajanja dodatnih programov se bodo oblikovali naknadno, glede na 

število prijavljenih otrok v posameznem programu. Prav tako se lahko ponudba 

razširi ali skrči glede na ponudbo izvajalcev in interes staršev. 

 

Celoletni projekti 

 

Celoletni projekti so vključeni v osnovni program dela vzgojiteljic in se izvajajo s 

pomočjo strokovnih delavcev vrtca in zunanjih sodelavcev. Z njimi popestrimo 

osnovni program in navezujemo stike s krajem ter različnimi institucijami (banka, 

zdravstveni dom …). Tudi v letošnjem letu nameravamo izvajati naslednje 

celoletne projekte: 

 Turizem in vrtec (projekt Turistične zveze Slovenije), 

 sodelovanje z banko (okraševanje oglasne deske v banki), 

 sodelovanje z gasilci (ogled gasilske postaje v mesecu požarne varnosti), 

 sodelovanje s policijo in redarstvom, 

 Cici vesela šola, 

 Naša mala knjižnica, 

 Pasavček, 

 sodelovanje z zdravstvenim domom (okraševanje čakalnice na 

otroškem oddelku zdravstvenega doma Kobarid), 

 predšolska bralna značka, bralni nahrbtnik (prebiranje knjig v 

sodelovanju s starši), 

 zobozdravstvena vzgoja in preventiva (obisk strokovnega delavca in 

skrb za zdrave zobe), 
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 Mali sonček (športni program Športne zveze Slovenije), 

 Varno s soncem (projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje). 

 

8. ZADOLŽITVE ZAPOSLENIH 
 
 

ZADOLŽITEV / PROJEKT KOORDINATOR/ICA 

celoletni projekt Turizem in vrtec Nina Živec 

Varno s soncem Nina Živec 

sodelovanje s šolo Blaž Volarič  

Simbioza giba Blaž Volarič 

izobraževanje Urška Rijavec  

Mali sonček Andreja Koren 

zaključna prireditev s starši Nives Rosič  

teden otroka vsi vzgojitelji 

delavnice marec vsi vzgojitelji 

delavnice december Tina Fratina, Andreja Koren 

nastopi pevskega zbora Tina Fratina, Petra Krivec 

prireditve na podružnicah vzgojiteljice na podružnicah 

letovanje na Debelem Rtiču 
plavanje 

Urška Rijavec, Blaž Volarič 

zaključni izlet za predšolske otroke  Irena Melinc 

sodelovanje s PD Kobarid Milena Sovdat 

sodelovanje z gasilci Tina Fratina 

 
 
 

9. SODELOVANJE S STARŠI 
 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 

saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. Ključnega pomena za dobro vključitev otroka vrtec je 

zaupanje med starši in vrtcem. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna 

delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec mora spoštovati kulturo, 

identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih 

staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne posegajo v 
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pristojnost institucije. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec 

in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v 

vrtec. 

 

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku 

ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu ob 

upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. 

 

Povezovanje s starši in sprotna izmenjava informacij o otrokovih dosežkih je 

ključnega pomena za otrokov vsestranski razvoj. Zato se v našem vrtcu 

poslužujemo različnih oblik sodelovanja: 

 

 pogovori s starši (ob prihodu in odhodu otroka); 

 roditeljski sestanki (po dogovoru); 

 govorilne ure (vsak prvi torek v mesecu med 16. in 17.30 uro) 

 skupna srečanja (občasna popoldanska srečanja otrok, staršev in 

vzgojiteljev); 

 pisna obvestila (sprotno informiranje staršev o poteku dela in življenja v 

vrtcu); 

 obveščanje na oglasnih deskah in spletnih straneh vrtca; 

 šola za starše (strokovna predavanja in delavnice za starše); 

 svet staršev. 

 

 

10. IZOBRAŽEVANJE 
 

Za kvalitetno vzgojno delo potrebno stalno izobraževanje in izpopolnjevanje.  

Strokovni delavci vrtca se bodo udeležili naslednjih izobraževanj: 

 aktivov vodij, 

 izobraževanja na predavanjih šol za starše, 

 izobraževanja na študijskih skupinah v mrežah vrtcev na regijskem 

področju, 

 prebiranje strokovne literature, 

 sodelovanje na strokovnem posvetu ravnateljev in vodij vrtcev, 

 izobraževanja na seminarjih:  

strokovni seminarji za kolektiv, 

strokovni seminarji po izboru, 

izobraževanje za uporabo IKT, 
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usposabljanje za nudenje prve pomoči. 

 

 

11. MENTORSTVO 
 

V letošnjem letu bomo v našem vrtcu omogočili delovno prakso dijakom Srednje 

šole Veno Pilon Ajdovščina, Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, Ljudske univerze 

Nova Gorica ter študentom Fakultete za predšolsko vzgojo. Po potrebi bomo 

poskrbeli za opravljanje strokovnih izpitov zaposlenih.  

 

 

12. STROKOVNI ORGANI 
 

12.1 VZGOJITELJSKI ZBOR 
 

Vzgojiteljski zbor bo obravnaval in sprejemal usmeritve za delo in splošne 

izobraževalne teme. Predvidene teme so naslednje: 

 obravnava poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2018/2019; 

 obravnava osnutka za letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020; 

 načrtovanje skupnih prireditev; 

 načrtovanje in evaluacija kurikuluma; 

 pripravništvo, mentorstvo; 

 predlogi o sodelovanju s starši; 

 tekoča problematika; 

 izobraževanje odraslih. 

 

 

12.2 STROKOVNI AKTIVI 
 

Vodja aktiva 1. starostno obdobje: Neža Uršič 

Vodja aktiva 2. starostno obdobje: Anica Cemič 

 
 
12.3 STROKOVNI TIMI 
 

Svetovalna služba vrtca (svetovalna delavka, logopedinja in drugi, ki se vključujejo 

v tim glede na obravnavano problematiko). 



                                                                                     Letni delovni načrt Vrtca Kobarid 2018/19 

 

17 

 

 

13. ORGANI ORGANIZACIJSKE ENOTE 
 

 

13.1 SVET ZAVODA 
 

Vrtec Kobarid je OE zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. Svet zavoda je tudi 

organ upravljanja vrtca. 

 

13.2 SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 

predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev 

sklicuje pomočnica ravnateljice za vrtec v dogovoru s predsednikom Sveta staršev. 

 

V šolskem letu 2019/20 so bili izbrani naslednji predstavniki in njihovi namestniki: 

 

SKUPINA PRESTAVNIK NAMESTNIK 

MUCKI Sanja Vrčon Čebokli Tjaša Gabršček 

ČEBELICE Tomaž Kragelj Suzana Stres 

ŽABICE Tanja Ivandić Mitja Gaser 

SOVICE Tea Vulikić Katja Pignatari 

METULJČKI Tina Koren Rosič Polona Lazar Ipavec 

GOSENICE – Breginj Taisija Hrast Luka Thaler 

SLONČKI – Drežnica Urška Kranjc Urška Uršič 

PIKAPOLONICE – Drežnica Kristina Uršič Klavdija Kokošin 

ROŽICE – Smast  Blažka Pisk Barbara Šinkovec Kutin  

 

Predsednik sveta staršev vrtca in predstavnik staršev v svetu zavoda je Tomaž 

Kragelj. Namestnica predsednika je Ana Sovdat. 

Svet staršev se bo sestal dva- do trikrat na leto, oziroma po potrebi. Letos bo 

obravnaval: 

 letni delovni načrt za tekoče leto; 

 sodelovanje staršev pri organizaciji življenja v vrtcu; 

 tekočo problematiko; 
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 predloge članov. 

 

14. PROSTORSKI POGOJI IN INVESTICIJE 
 

 

V tem šolskem letu bi za centralni vrtec radi nabavili stojala za kolesa, saj veliko 

staršev in otrok prihaja v vrtec s kolesi. Ograditi bo potrebno prostor z zabojniki za 

odpadke in poskrbeti za zaščito fasade, da ne bo prihajalo do škode. V mejah 

finančnih zmožnosti bomo nabavili tudi dodatna igrala in opremo. 

Na podružničnih vrtcih se bo izvedlo brušenje parketa po igralnicah. V 

podružničnem vrtcu Drežnica se bo nadaljevalo urejanje igrišča. 

 

 

 
 
      Pripravila Urška Mlekuž Vončina,  
       pomočnica ravnateljice 


