
                
 

VRTEC MORNARČEK PIRAN 

SVET VRTCA MORNARČEK PIRAN 

 

Piran, dne 16.10.2017 

Številka:  013-6/2017/3  

 

 

Z A P I S N I K 

  1. konstitutivne seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran, 

ki je bila v četrtek, 12.10.2017, ob 17 uri, 

v zbornici enote Mornarček Piran, ulica IX. korpusa 40 a, Piran 

 

 

Sejo je sklicala ravnateljica Renata Novak. 

 

Na seji Sveta staršev vrtca so bili prisotni predstavniki staršev : 

1.       Lili Žigo Radoslav 

2.       Maja Collori 

3.       Tadeja Oberč 

4.       Sanja Stolčič 

5.       Neli Fatorič 

6.       Jasna Bajec 

 

Na seji Sveta staršev vrtca so bili odsotni z opravičilom naslednji predstavniki staršev:      
Ana Štifter, Danijela Petrović, Nina Grčar, Marko Ostanek 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 

Ravnateljica pozdravi predstavnike staršev oddelkov obeh enot in ugotovi, da je glede na 

prisotnost vabljenih seja Sveta staršev sklepčna in se lahko začne. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 

 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6 prisotnih) sprejeli 

naslednji  

 

Predlagani dnevni red : 

 

1. Poročilo o izvolitvi predstavnikov Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018. 

2. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran: 

-  izvolitev predsednice / predsednika 

-  izvolitev namestnice / namestnika predsednice / predsednika. 

3. Izvolitev predstavnika/-ice Sveta staršev v Svet Vrtca Mornarček Piran. 

4. Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim 

poročilom za šolsko leto 2016/2017 Vrtca Mornarček Piran. 

5. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 2017/2018. 

6. Seznanitev z Letnimi delovnimi načrti enote Mornarček in Barčica za šolsko leto 

2017/2018. 

7. Razno. 
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Tč. 1 

 Poročilo o izvolitvi predstavnikov Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018. 

Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila s Poročilom o izvolitvi predstavnikov sveta 

staršev za šolsko leto 2017/2018.  

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6 prisotnih) sprejeli naslednji 
SKLEP: 

Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s poročilom o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov za šolsko leto 

2017/2018. 

 

 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6 prisotnih) sprejeli naslednji 
UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na predlog ravnateljice se razglaša, da so verificirani mandati članov sveta. 

 

 

Tč. 2 

 Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran. 

Člani so izmed prisotnimi člani Sveta staršev izvolili predsednico in namestnico predsednice. 

Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Z šestimi (6) glasovi ZA (6 prisotnih) so člani 

Sveta staršev potrdili konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran.   

 

K 2. točki dnevnega reda: 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6 prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Predlagana in izvoljena predsednica Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran je  

LILI ŽIGO RADOSLAV 

 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6 prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Predlagana in izvoljena namestnica predsednice Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran je  

                                                            JASNA BAJEC 

 

 

Tč. 3 

 Izvolitev predstavnika/-ice Sveta staršev v Svet Vrtca Mornarček Piran. 

Z šestimi (6) glasovi ZA (6 prisotnih) so člani Sveta staršev izvolili dva predstavnika Sveta 

staršev v Svet Vrtca Mornarček Piran. 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

SKLEP: 

Zaradi predčasnega prenehanja mandata predstavnici staršev v Svetu Mornarček Piran je bilo potrebno 

izvoliti novega predstavnika. Na podlagi tega so člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran imenovali za 
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predstavnika staršev v Svet Vrtca Mornarček Piran ga Lili Žigo Radoslav. 

Mandat predstavniku staršev v Svetu Vrtca Mornarček Piran traja do izteka mandata Svetu Vrtca 

Mornarček Piran, aprila 2020. 

 

 

 

Tč. 4 

 Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim 

poročilom za šolsko leto 2016/2017 Vrtca Mornarček Piran. 

Ravnateljica Renata Novak je člane Sveta staršev seznanila s Poročilom o realizaciji letnega 

delovnega načrta s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2016/2017 Vrtca Mornarček 

Piran. 
 

Pri tej točki je ravnateljica Renata Novak izpostavila zaskrbljujoči položaj vrtca, saj kljub 

temu, da je v šolskem letu 2016/2017 bilo v vrtec Mornarček Piran vpisanih rekordnih 179 

otrok, jih je od tega bilo 15 izpisanih, zaradi selitev družin v druge občine. 

Na koncu je ravnateljica Renata Novak povzela, da je bilo šolsko leto 2016/2017 programsko 

zelo bogato in da so veseli priznanja za enega najbolj športnih vrtcev v Sloveniji. Ob tem je 

vrtec namreč prejel tudi denarno nagrado v višini 300 eurov za posodobitev športne opreme 

vrtca. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6  prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Potrdi se seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim poročilom za 

šolsko leto 2016/2017 Vrtca Mornarček Piran 

 

 

 

Tč. 5 

 Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 

2017/2018. 

Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila z Letnim delovnim načrtom Vrtca 

Mornarček Piran za šolsko leto 2017/2018. 
 

K 5. točki dnevnega reda: 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6  prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Potrdi se seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 2017/2018 

 

 

 

Tč.6 

 Seznanitev z Letnimi delovnimi načrti enote Mornarček in Barčica za šolsko leto 

2017/2018. 

Vodja enote Barčica Katja Levac je prisotne seznanila z Letnimi delovnimi načrti enote 

Barčica za šolsko leto 2017/2018. Vodja enote Sabina Vidic pa je prisotne seznanila z Letnimi 

delovnimi načrti enote Mornarček za šolsko leto 2017/2018. 
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K 6. točki dnevnega reda: 

 

 

 
Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 6 glasovi ZA (6  prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Potrdi se seznanitev z Letnimi delovnimi načrti enote Mornarček in enote Barčica za šolsko leto 

2017/2018. 

 

 

 

Tč.7 

Razno. 

 Na pobudo članov sveta je ravnateljica Renata Novak odgovarjala na vprašanja vezana 

na pojav uši v vrtcu. Pogovarjali smo se o ukrepih, ki so ob tem potrebni tako v vrtcu kot tudi 

doma.  

 Pogovor je stekel tudi glede prenosa objavljenih fotografij otrok na spletni strani po 

oddelkih, in sicer da bi se preverilo pri računalničarju ali je možno fotografije iz spletne strani 

prenesti za vsak mesec naenkrat in ne vsako fotografijo posebej, saj je to zelo zamudno 

opravilo. 

 Ravnateljica Renata Novak je poudarila, da je prehrana v vrtcu načrtovana v skladu z 

vsemi smernicami zdravega načina prehranjevanja in da bodo v prihodnje bolj pozorni na 

veljavnost zdravniškega potrdila za dietno prehrano otroka, saj se dogaja, da otrok ne 

potrebuje več dietne prehrane, kuharice pa jo še zmeraj pripravljajo. Izpostavila je tudi, da 

gresta naslednje leto v upokoj dve kuharici in da bo vrtec zanju potreboval ustrezni 

zamenjavi. 

 Ravnateljica Renata Novak je poudarila, da vrtec stremi k ohranjanju zapolnjenosti 

vseh 10 oddelkov, vendar se v Piranu pojavlja trend izseljevanja mladih družin, zaradi 

premalo stanovanjskih kapacitet za mlade družine. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:50. 

                        

 

 

 

 Zapisnik zapisala:                                                                            Predsednica Sveta staršev: 

 Maja Collori                                                                                     Lili Žigo Radoslav 

                                                


