
 

VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO 

Bevkova ulica 20 

5282 Cerkno 

Tel.: 05/377 50 47 

GSM: 040 579 889 

e-pošta: vrtec@os-cerkno.si 

 

Datum: 23. 9.  2021 

Številka dokumenta: 900-7/2021-2 

 

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PETER KLEPEC 

PRI OSNOVNI ŠOLI CERKNO Z DNE 23. 9. 2021 

 

Prisotni člani: ravnatelj g. Mitja Dežela, pomočnica ravnatelja ga. Mojca Sedej Selak, Zoran 

Štucin, Kristina Novak, Irena Kovačič, Jaka Trček, Lara Bevk, Tea Hvala (namestnik 

predstavnika), Mojca Lapanja (namestnik predstavnika)    

Opravičeni: Čemažar Tea, Matej Kolenc, Saša Hadalin 

Odsotni: Jasmina Štucin  

Na prvi seji Sveta staršev smo predstavniki skupin vrtca po predlaganem dnevnem redu 

potrdili in določili naslednje točke; 

1. Sprejeli smo predlagani dnevni red sestanka in se strinjali z izdelavo zapisnikov na 

podlagi zvočnega posnetka; 

2. Pregled  in sprejem LDN za leto 2021/2022; 

3. Imenovanje predstavnikov staršev v organe vrtca: 

- Predsednik sveta staršev- ZORAN ŠTUCIN 

- Predstavnik staršev v komisijo za prehrano – LARA BEVK 

- Predstavnik staršev vrtca v Svet zavoda OŠ Cerkno za mandatno obdobje 2022-

2026- KRISTINA NOVAK 

4. Pobude in vprašanja članov sveta staršev. 

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec sta nam pojasnila letni delovni načrt, kjer smo 

imeli tudi člani nekaj vprašanj v zvezi z dejavnostmi- posebej omenjen je bil plavali tečaj( 

zanimalo nas je pričetek le tega in trajanje), pomočnica ravnatelja nam je tudi bolj podrobno 

obrazložila kurikulum za vrtec; pri čemer pri starejših skupinah uvajajo skrajšan počitek; 

predstavila je tudi dogajanje v koledarskem letu z raznimi dogodki,ki jih bodo z otroci 

soustvarjali. 
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Velik del seje smo namenili tudi razložitvi in pogovoru o denarnih sredstvih, ki jih zavod 

nameni vrtcu, in kako jih ima ta namen porabiti. Velik del sredstev naj bi šlo za posodobitev 

igrišča(pri zidani stavbi), ureditev/dodajanje opreme za igralnice(talne blazine, igrače,…), 

sanacija garderobe in prostorov za čistilke v zidani stavbi ter nakup željenega/potrebovanega 

konvektomata v kuhinji.  

Omenili pa smo tudi postopanje v zvezi z COVID-19, kakšen je načrt za karantene skupin, če 

pride do okužb, ipd. 

   

Zapisnikar: 

Kristina Novak 


