
VRTEC PRI OŠ KOBARID 

SVET STARŠEV VRTCA 

ŠOLSKO LETO 2017/2018                   Kobarid, 16. 4. 2018, ob 17.00 

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev vrtca 

 

Prisotni člani Sveta staršev vrtca: Sebastian Cencič, Tomaž Kragelj, Jasmina Manfreda Mašera, Tina 
Kracina, Tjaša Jež, Petra Testen, Ana Koren 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev vrtca: Mojca Humar Skočir, Darko Josić 

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

 

Predlagan dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

2. Seznanitev z rezultati Ankete 2018 

3. Poročilo o vpisu v vrtec za 2018/2019 

4. Predlog sprememb Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (v 

nadaljevanju Poslovnik) 

5. Predlogi in vprašanja 

 

Uvodni pozdrav g. Tomaža Kraglja. 

 

K TOČKI 1: 

g. Tomaž Kragelj na hitro prebere zapisnik 1. seje sveta staršev vrtca. Prisotni se z zapisnikom 
strinjamo. 

 

K TOČKI 2:  

Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Martina Kenda nas seznani z rezultatom Ankete o zadovoljstvu, ki 
je potekala v mesecu januarju in februarju 2018. 

Udeležba pri anketi je bila 54,49%, kar glede na dejstvo, da imajo nekateri starši v vrtcu istočasno 
vpisanih več otrok, ni tako slabo. 

Kratek povzetek: 

Vpis, uvajanje, prehrana – ocena nad 4,5 (od 1 do 5). 

Ustreznost poslovnega časa, ustreznost počitka, informiranost staršev – ustreza veliki večini staršev. 



Obvestila in vabila – v centralnem vrtcu najbolj v omaricah in na oglasni deski, na podružnicah 
najbolj preko ustnih informacij. 

Stiki s starši – dovolj. 

Oblike sodelovanja s starši – centralni vrtec najbolj na govorilnih urah, podružnice najbolj preko 
dnevnih informacij. 

Koristnost predavanj za starše – starši v veliki večini odgovarjajo pritrdilno. Pri tej postavki se pojavi 
dilema kako s predavanji v prihodnje, glede na skromno prisotnost staršev ob dejstvu, da predavanja 
niso brezplačna. 

Predlogi za prehrano – večinsko je prehrana v vrtcu pohvaljena, nekaj odgovorov nakazuje na slabo 
poznavanje jedilnika. 

Drugi predlogi – več sprehodov … 

Pohvale – pohval je veliko na vseh možnih ravneh od čiščenja, do urejenosti vrtca, zadovoljstva otrok, 
jedilnika, vzdrževanje reda in discipline … 

 

K TOČKI 3 

Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Martina Kenda nas seznani z vpisom v vrtec za š. l. 2018/2019. 

Vpisanih je 35 otrok; 16 v prvo starostno obdobje (od tega 2 šele za april 2019) in 19 v drugo 
starostno obdobje. 

Za naslednje šolsko leto je tako planiranih 5 oddelkov v centralnem vrtcu, 2 v Drežnici in po en v 
Breginju in Smasteh.  

 

K TOČKI 4 

Del Poslovnika, ki govori o določanju predstavnika v svet zavoda je napisan tako, da si ga lahko 
tolmači vsak po svoje. Kar je v redu, dokler ni težav. Tomaž Kragelj predlaga, da se zapis spremeni 
tako, da bo iz njega jasno vidno, kako se določa predstavnika v svet zavoda. 

Dosedanja praksa je bila, da je predsednik Sveta staršev vrtca avtomatično tudi predstavnik v svet 
zavoda, kjer ima mandat 4. leta oz. dokler je njegov otrok v vrtcu. Čemur ni nujno tako.  

Prisotni se strinjamo, da se ta del Poslovnika uredi čimbolj jasno. Pri tem bo vsebinski del pregledal in 
ustrezno popravil oz. dopolnil Sebastian Cencič. 

Obenem pomočnica ravnateljice Martina Kenda dodaja, da je v sam Poslovnik potrebno vnesti še 
nekaj drobnih popravkov. 

Poslovniku se izdela čistopis, ki ga člani Sveta staršev vrtca dobimo v prilogi vabila na naslednjo sejo, 
kjer spremembe potrdimo ali ovržemo. 

 

 

 



K TOČKI 5 

Zopet se pojavi vprašanje o nezadovoljstvu nekaterih staršev glede »siljenja« predšolskih otrok k 
počitku. Nekateri starši naj bi otroke zaradi tega jemali iz vrtca takoj po kosilu. 

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice za vrtec pojasnita, da je čas počitka tema že več časa in ta del 
naj bi bil ustrezno organiziran, vendar kot vedno, se vsem ne da popolnoma ugoditi.  

Glede na ponavljanje takih tem na seji Sveta staršev vrtca je pomembno tudi, da starši problem 
najprej skušajo rešiti skupaj z vzgojiteljem/ico, pri katerem je otrok, šele nato naj o tem obveščajo 
Svet staršev vrtca.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.50.  

  

 

 

Zapisala: Ana Koren 

        

Overiteljica: Jasmina Manfreda Mašera                                           

 

Predsednik Sveta staršev vrtca: Tomaž Kragelj 


