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ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PETER KLEPEC 
PRI OSNOVNI ŠOLI CERKNO Z DNE 16. 3. 2022 

 
 
Prisotni člani: ravnatelj g. Mitja Dežela, pomočnica ravnatelja ga. Mojca Sedej Selak, Zoran Štucin, 
Kristina Novak, Jasmina Štucin, Saša Hadalin, Jaka Trček, Simon Eržen (namestnik predstavnika)    
 
Opravičeni: Čemažar Tea, Lara Bevk, Martina Čuk 
Odsotni:  
Na drugi seji Sveta staršev smo predstavniki skupin vrtca po predlaganem dnevnem redu potrdili in 
določili naslednje točke: 
 

1. Pregled dela v prvem delu šolskega leta in plan aktivnosti v vrtcu v drugem delu.  
2. Pregled investicij in sanacij, ki se bode izvedle v vrtcu v prihodnjih mesecih.  
3. Vpis v vrtec za šolsko leto 2022/2023.  
4. Prometna problematika v šolskem okolju. 
5. Pobude in vprašanja staršev. 

 
1. V vrtcu se obolenja s C19 še niso povsem zaključila čeprav so opazili nekakšen vrh okužb v 

februarju. Pozna se da je več izostankov odkar maske niso več obvezne. (to verjetno velja za 
osnovno šolo) 

Bolezen se sedaj smatra kot običajna bolezen in sorojenci običajno obiskujejo pouk četudi je eden 
izmed njih mogoče zbolel za C19. 
Vrtec je bil v zadnjih 2 letih zaprt samo enkrat in še takrat zaradi odloka vlade republike Slovenije. 
 
2. Okužbe starši še sporočajo v kolikor je okužba potrjena s strani zdravnika. 
Spodbuja se uporabo E- asistenta za boljši pregled nad obiskanostjo vrteca. 
Poleti se nadejajo da bi jim mogoče uspelo zapreti vrtec za določeno obdobje da se lahko izvede 
vse prepotrebne sanacije v starem vrtcu. 
Letos se je prvič izvedlo 10 urni predšolski tečaj plavanja ki je bil odlično sprejet. 
Decembra je otroke obiskal dedek mraz, izvedlo se je predstavo in na obisk so prišli iz Varnostno 
delovnega centra Idrija. 
Februarja se je začelo urejati spletno bazo audio- video gradiva. 
Zaključna predstava je predvidena 17. maja. 
 
Zaradi boljšega pregleda nad otroki v popoldanskem času zunaj na igrišču vrteca se bo pregradilo 
igrišče. Na predelu med starim vrtecem in predelom kjer so spravljene igrače pod teraso, se bo 
postavilo trak ki bo ločeval igrišče na dva dela. 1. del kjer so otroci še v varstvu vzgojiteljic in drugi 
del kjer se lahko zadržujejo otroci s svojimi starši. To bo omogočalo boljši pregled nad varovanci. 
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Investicije. 
Predvidena so vzdrževalna dela v stari stavbi, zasenčitev igrišča, sanacija dela med stavbama kjer bi 
radi izvedli tunel in klančino. 
Nabavili bi nekaj opreme za telovadnico. 
Letos je manj financ iz proračuna za investicije ker se je del tega prekanaliziralo v del za podporni 
kader. 
 
Razno: 
s strani udeleženih je bila pripomba na jedilnik v vrcu in sicer da se pojavljajo »mlečni dnevi« ko 
pride do zelo monotonega jedilnika skozi cel dan. 
Izpostavili so tudi željo po lokalno pridelani prehrani, ravnatelj pa je poudaril da se trudijo vendar 
so lokalni proizvajalci premajhni da bi lahko zalagali vrtec in šolo s sadjem ali zelenjavo. 
 
Naslednji sestanek bo 8. junija. 
 

 

Zapisal: 
Simon Eržen 
 


