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ZAPISNIK TRETJE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PETER KLEPEC 
PRI OSNOVNI ŠOLI CERKNO Z DNE 23. 6. 2022 

 
 
Prisotni člani: ravnatelj g. Mitja Dežela, pomočnica ravnatelja ga. Mojca Sedej Selak, Zoran Štucin, 
Lara Bevk, Jaka Trček, Irena Kovačič, Špela Vegelj Tavčar, Saša Hadalin, Matej Kolenc 
 
Opravičeni: Jasmina Štucin, Kristina Novak 
Odsotni: Tea Čemažar, Martina Čuk 
 
Na tretji seji Sveta staršev smo predstavniki skupin vrtca po predlaganem dnevnem redu potrdili in 
določili naslednje točke: 
 

1. Predstavitev situacijske analize v okviru projekta PRIMOKIZ 
2. Pregled dela v šolskem letu 2021/22 
3. Pregled investicij in sanacij, ki se bode izvedle v vrtcu v prihodnjih mesecih 
4. Vpis v vrtec za šolsko leto 2022/2023 
5. Pobude in vprašanja staršev 

 
K točki 1: Namestnik župana Domen Uršič in Katjuša Božič, predstavnica Projekta »Krepitev 
skupnosti« predstavita situacijsko analizo v okviru projekta PRIMOKIZ. V projektu so sodelovale 
različne institucije, predstavili so projekte, ki jih za potrebe družinz majhnimi otroki planirajo v 
prihodnjih mesecih oziroma letih.  
 
K točki 2: V pregledu letošnjega šolskega leta od zadnje seje naprej je bilo izpostavljeno, da so v 
letošnjem šolskem letu vnesli kar nekaj novih vsebin, predvsem so pohvalili organizacijo plavalnega 
tečaja za otroke vrtca, kar bodo izvedli tudi v naslednjem šolskem letu. Izvedlo se je veliko aktivnosti 
- priprave na pust in pustna povorka, zdravstvena preventiva pod okriljem ZD Idrija, Pasavec, Gusarski 
dnevi, fotografiranje, letna prireditev. Za naslednje leto planirajo, da bi se za skupine predšolskih 
otrok izvedlo tudi letovanje v CŠOD Medvedje Brdo. 
 
K točki 3: Iz sredstev se je nabavilo ogledala za telovadnico, ki bo namenjena tudi za izvajanje 
dodatne strokovne pomoči in reden program. Po vseh oddelkih montažne stavbe se je nakupilo 
blazine za po tleh, nakupilo se je klimo. Strokovni kader se je vključil v izobraževanje mreže vrtec 
Korak za korakom, na podlagi katerega bodo postopoma prilagajali tudi učilnice oziroma igralnice.  
Nekaj sredstev je šlo za popravilo vodovoda, ki je že zelo dotrajan. V času poletnih počitnic bo 
organizirano tudi nujno varstvo, na podlagi katerega bo en teden zaprta montažna stavba in en teden 
zidana stavba. V tem času bodo izvedli najpotrebnejša sanacijska dela, generalno čiščenje itd. 
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K točki 4: Več prošenj za vpis otrok kot prostih mest, vrtec že sedaj deluje preko normativov, 10. 
oddelek je še dodatno obremenil zunanje površine. Dodaten oddelek znotraj šole ali vrtca ni mogoč. 
Razmišljajo o dislociranem oddelku katere od podružničnih šol, kar je pa spet težje izvedljivo zaradi 
tega, ker so posebni normativi in standardi za prvo in drugo starostno skupino. Iniciativa staršev je 
poslala  tudi šoli javno pismo, vendar je vse odvisno od Občine, ki mora zagotoviti zemljišče in potem 
vse postopke vezane na gradnjo novega vrtca.  
 
K točki 5: v letošnjem letu še ni bilo sestanka z vodjo kuhinje, nad prehrano se starši pritožujejo. 
Zaradi samega postopka nakupa hrane za kuhanje obrokov. S strani udeleženih je bil pohvaljen e-
asistent, kot učinkovit pripomoček pri obveščanju staršev, naj se uporablja v čim večji meri. Starši 
izpostavili tudi, da bi se vzgojiteljice oziroma pomočnice manj menjavale in bile del skupine vsaj dve 
leti, pomočnica ravnatelja pove, da to izvajajo vendar se odsotnostim strokovnih delavk iz razloga 
materinskih dopustov, bolniških ipd. temu ne da vedno izogniti.   
 
 
 
Naslednji sestanek bo v naslednjem šolskem letu. 
 

 

Zapisala: 
Lara Bevk 
 


