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Zadeva: ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV VRTEC DETELJICA 

 

Prisotni posamezni  predstavniki skupin v svetu staršev vrtca: 

   POLŽKI ( Mateja Bizjak Anžiček ); PIKAPOLONICE ( Neža Finžgar ); ZAJČKI (    Andreja 

Selšek );   MEDVEDKI     ( Tina Jurkovič ); METULJI (Robert Gazvoda ). 

Odsotna sta bila  predstavnika skupine JEŽKI (Katja Vodopivec Pirc, se je opravičila) in 

ŽABIC ( Stanislav Bukovec ). 

Ostali prisotni: ravnateljica Anica Marinčič in vodja vrtca Deteljica Mateja Lužar. 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev staršev in ugotovitev sklepčnosti 

2. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika 

3. Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2011/2012 

4. Letni delavni načrt za leto 2012/2013 

5. Vprašanja, pobude, mnenja, predlogi 

6. Razno 

 

Sestanek je potekal po naslednjih točkah: 

 

1.Nagovor ravnateljice Anice Marinčič,preverjanje prisotnosti in s tem sklepčnosti ter 

predstavitev dnevnega reda. 

 

2.Za predsednika sveta staršev vrtca je bil izvoljen g. Robert Gazvoda.Za nadomestnico         

predsednika pa ga.Neža Finžgar. 

 

3.Poročilo o delu vrtca za šolsko leto 2011/2012 je predstavila ga.Mateja Lužar. Ravno tako pa je 

predstavila tudi predvideni letni delavni načrt za letošnje šolsko leto 2012/2013. Vsi prisotni so 

poročila prejeli v pisni obliki skupaj s vabilom. 

 

4.Tekoča vprašanja, pobude, mnenja in predlogi : 

 

-starši imajo željo da so bolje obveščeni o dejavnostih vrtca na različnih projektih in natečajih  

-izražena je bila tud želja po nastopih otrok pred starši 

-podan je bil tudi predlog o obveščanju oziroma potrditvi udeležbe staršev na raznih srečanjih      

strokovnim delavkam (prek predstavnikov posameznih skupin vrtca) 

-pobuda staršev  za šolo v naravi za predšolske otroke  

-povečati število prostih parkirnih mest pred vrtcem 

-na vhodna vrata vrtca obesiti obvestilo(zapiraj vrata) 

-obvestiti vse starše v vrtcu o pravočasni oddaji vloge za subvencioniranje vrtca (zadnji rok za 

oddajo je do konca decembra 2012) 

-izražena je bila pohvala, da se lahko sporoči odsotnost otroka tudi preko e-maila.    

 

                                                                                                 Zapisnikar: Mateja Bizjak Anžiček                                                                             


