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ZAPISNIK 3. redne  seje  Sveta  staršev vrtca Peter Klepec pri  OŠ  Cerkno 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled ugotovitev zapisnika prejšnje seje in njihova realizacija. 
3. Realizacija učno-vzgojne dejavnosti glede na zastavljen LDN 2019/2020 v drugem delu 
šolskega leta. 
4. Pregled plana investicij in sanacij v vrtcu za leto 2020. 
5. Informacije o vpisu v vrtec za šolsko leto 2020/2021 ter pregled sklepov komisije z dne 
28.5.2020 (eventuelno formiranje 10. oddelka). 
6. Pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 
Prisotni vabljeni člani sveta staršev: Mojca Gros, Zoran Štucin, Maja Jeram, Maja Božič, Ana 
Bašelj, Sebastjan Pavšič, Špela Vegelj Tavčar, Tea Čemažar 
Prisotni predstavniki zavoda: ravnatelj Mitja Dežela, pomočnica ravnatelja Mojca Lipužič 
Moravec, pomočnica ravnatelja za vrtec Mojca Sedej Selak 

 
k točki 1: 
Ravnatelj Mitja Dežela je pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost. Potrjen je bil dnevni red.  
 
k točki 2: 
Skupaj z ravnateljem smo potrdili zapisnik prejšnje seje.  
 
k točki 3: 
Realizacija učno-vzgojne dejavnosti glede na zastavljen LDN 2019/2020 je v drugem delu 
šolskega leta potekala malo drugače kot običajno, saj so zaradi epidemije morali zapreti vrtce. 
Do zaprtja vrtca je realizacija LDN potekala po planu. Od 16.3. je za vzgojiteljice potekalo delo 
od doma. Vzgojiteljice so na spletni strani vrtca redno objavljale pisma sovrstnikov ter dejavnosti, 
ki smo jih skupaj z otroci lahko opravljali doma. Po 18.5. so se vrata vrtca ponovno odprla. Zaradi 
epidemije in določenih omejitev je nastala težava v številu zaposlenih, ker nekatere vzgojiteljice 
še niso smele pričeti z delom in je zato prišlo do menjav po nekaterih oddelkih. Zaradi epidemije 
so odpadla tudi vsa zaključna druženja skupin ter zaključna prireditev. Vpis v vrtec za šolsko leto 
2020/2021 je potekal nemoteno.  
 
k točki 4: 
V planu investicij in sanacij za finančno leto 2020 so naslednji posegi: 
- pripravlja se zasenčitev peskovnika z lesenim nadstreškom, ki se ga bo lahko prestavljalo 

na druge lokacije. Z dodatnimi ponjavami, ki bi jih priključili na nadstrešek, bi lahko dodatno 
zasenčili še večje površine igrišča. Celotna zasenčitev s ponjavami je predraga in ni 
smotrna; 

- v montažni stavbi sta predvideni dve novi klimi in sicer, ena v razdelilnici in ena v igralnici; 
- predviden je nakup novega sušilnega ali pralnega stroja; 
- v glavni kuhinji bo zamenjan grelni kotel sanitarne vode, nameščeni komarniki, predviden 

je nov pomivalni stroj ter kuhinjski kotel in pleskanje kuhinje. V naslednjem letu je 
predvidena zamenjava delovnega pulta 

Na igrišču je bila zamenjana mivka v peskovnikih ter nameščene podlage ob igralih. Finance 
za zagotovitev predvidenih posegov so bile s strani občine Cerkno odobrene. 




