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ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PETER KLEPEC 
PRI OSNOVNI ŠOLI CERKNO Z DNE 21.9.22 

 
 
Prisotni člani: ravnatelj g. Mitja Dežela, pomočnica ravnatelja ga. Mojca Sedej Selak, Makuc 
Vladimir, Maja Božič, Manca Peternelj, Kristina Novak, Saša Hadalin, Simon Eržen, Ana Bašelj in Anja 
Pavšič.  
 
Na prvi seji  Sveta staršev je g. Mitja Dežela, ravnatelj zavoda, predstavil zavod in poudaril, da sta 
oba izobraževalnega sistema povezana pod skupno streho, kar zavodu predstavlja prednosti. 
V letošnjem letu je vpisano 178 otrok, organizirano je 9 oddelkov v prostorih obeh stavb vrtca in 10 
oddelek v okviru šole. Za 10 oddelek se predvideva v letošnjem letu ureditev prostora za igro v 
atriju, ter nadaljno souporabo male telovadnice. 
Predstavilo se je, da so vsi oddelki na zgornji meja normativa glede števila otrok. 
Za zagotavljanje programa je zaposlenih 10 vzgojiteljic,13 pomočnic in 0,33 svetovalne delavke. 
 
Imenovalo se je: 

 Zapisnikarja seje: g. Makuc Vladimirja 

 Predsednika sveta staršev vrtca: ga. Maja Božič 

 Namestnika predsednika sveta staršev: g. Simon Eržen 

 Predstavnik za prehrano: Kristina Novak in Čemažar Bojan (zunanji predlog) 
 
V nadaljevanju seje je g.  Mitja Dežela predstavil: 

 zapisnik zadnje seje, potrjen je bil brez pripomb. 

 Predstavljeno je bilo Koronsko stanje  v zavodu in navodila ravnanja ob okužbah, ter drugih 
bolezenskih stanjih. Poudarjena je bila pomembnost javljanja odsotnosti iz vsaj dveh 
razlogov: 

 Obveščanja ostalih staršev s prisotnostjo različnih bolezni 

 Prilagoditev količin za prehrano. 
 

 Pregled letnega delovnega načrta je ga. Mojca Sedej Selak predstavila po točkah. Pri 
posameznih točkah je bilo natančnejše predstavljena vizija dela. Med letom se bo spremljalo 
izvajanje letnega delovnega načrta, ob koncu leta pa bo opravljena evalvacija. V okviru zavoda 
se bo še dodatno pregledalo načrt in ga poslalo na svet zavoda v potrditev. Pripomb ali pobud 
glede letnega delovnega načrta z strani sveta staršev vrtca ni bilo. 
 

 Dodatno se je predstavilo sodelovanje v projektu trajnostnega razvoja in vključevanje otrok 
skozi igro v razumevanje projekta. 
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 Ob problematiki zagotavljanje sence na igrišču ob vrtcu, je bila predstavljena zasaditev z 
drevesi v jesenskem času.  
 

 Izražena je bila težava z zagotavljanjem ustrezne sobne temperature v zimskem času v starem 
zidanem vrtcu. Primerni delovni pogoji so zagotovljeni , stroški za zagotavljanje primerne 
temperature pa so visoki.  
 

 V zadnji točki je bila posredovana informacija o namerah nakupa in pripravi dokumentacije 
za izgradnjo novega vrtca v prihodnosti. 
 

Ob zaključku seje, pripomb ali pobud ni bilo. 
 
Naslednji sestanek sveta staršev vrtca pa je predviden v januarju. 
 

 

Zapisal: 
Makuc Vladimir 


