
                
 

VRTEC MORNARČEK PIRAN 

SVET VRTCA MORNARČEK PIRAN 

 

Piran, dne 5.10.2016 

Številka:   013-7/2016/1 

 

 

Z A P I S N I K 

  1. konstitutivne seje Sveta staršev Mornarček Piran, 

ki je bila v torek, 4.10.2016, ob 17. uri, 

v prostorih Vrtca 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.       Katarina Tavčar 

2.       Tanja Cedilnik 

3.       Černac Denis 

4.       Katja Križman 

5.       Neli Fatorič 

6.       Maja Collori 

7.       Marko Ostanek 

8.       Nina Grčar 

9.       Ana Štifter 

  

  

  

Na seji Sveta staršev vrtca so bili odsotni z opravičilom naslednji predstavniki staršev:     
Tadeja Oberč 

 

 

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 9 glasovi ZA (9 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

Dnevni red : 

1. Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov za šolsko leto 2016/2017.  

2. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran: 

- izvolitev predsednice / predsednika 

- izvolitev namestnice / namestnika predsednice / predsednika 

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

poročilom za šolsko leto 2015/2016 Vrtca Mornarček Piran. 
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4. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 

2016/2017. 

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

2016/2017. 

6. Razno: 

- Letovanje otrok 2016/2017. 

- Pobude in predlogi staršev. 

 

Tč. 1 

 Poročilo o izvolitvi predstavnikov Sveta staršev oddelkov za leto 2016/2017 

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

staršev oddelkov za leto 2016/2017 (priloga seznama je del zapisnika). 

 

Tč. 2 

 Konstituiranje  Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran: 

Člani so izmed sebe izvolili predsednika in namestnika predsednika. Glasovanje je potekalo 

javno z dvigom rok. Z devetimi (9) glasovi ZA, so člani sveta staršev potrdili konstituiranje 

Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran. 

 

 
Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (9 navzočih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Predlagana in izvoljena predsednica Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran je  

TANJA CEDILNIK 

 

 

 
Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (9 navzočih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Predlagan in izvoljen namestnik predsednice Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran je  

                                                            DENIS ČERNAC 

 

 

Tč. 3 

 Seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim 

poročilom za šolsko leto 2015/2016 Vrtca Mornarček Piran 

Ravnateljica Renata Novak  je prisotne seznanila s Poročilom o realizaciji letnega delovnega 

načrta s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2015/2016. 

 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 9 glasovi ZA (9  navzočih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

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

za šolsko leto 2015/2016 
 

 

 

 

 

Tč. 4 
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 Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 

2016/2017 
Ravnateljica Renata Novak  je seznanila prisotne z Letnim delovnim načrtom za Vrtca 

Mornarček Piran za šolsko leto 2016/2017. 

 

 
Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 9 glasovi ZA (9  navzočih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Potrdi se seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 2016/2017 

 
 

Tč. 5 

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

2016/2017 

Ravnateljica Renata Novak  je seznanila prisotne z Letnimi delovnimi načrti za enoto 

Mornarček in enoto Barčica za šolsko leto 2016/2017. 
 

 
Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 9 glasovi ZA (9  navzočih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

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

2016/2017. 

 
 

Tč. 6 

 Razno: 

Letovanje otrok 2016/2017 

Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila s problematiko Letovanja otrok v letu 

2016/2017, saj ima dom Medvedje Brdo polno zasedene termine letovanja. Članom 

sveta predstavi alternativno možnost letovanja, o kateri člani sveta razpravljajo. Gre za 

dom na Rakitni, ki ponuja letovanje predšolskih otrok, vendar gre za cenovno nekoliko 

dražjo možnost. Člani sveta predlagajo, naj se v oddelkih naredi raziskava v čim krajšem  

možnem času, ali bi bili starši pripravljeni plačati takšno ceno, sicer razdeljeno v več 

obrokov. Ob naslednjem zasedanju Sveta staršev, bo že znana odločitev staršev in 

potrjeni termin letovanja, v kolikor se bodo starši za to odločili.  

Pobude in predlogi staršev 

Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila tudi s problematiko pridobitve oz. 

najema Gledališča Tartini za potrebe vrtca, in sicer za vsakoletni zaključek UNESCO 

projekta in za okrogle obletnice vrtca. Problem je v visoki najemnini, občina 

ustanoviteljica oz. Avditorij Portorož pa najemnine za vrtčevske predstave ne želijo 

znižati oz. gledališče oddati v najem, za nastop otrok, brezplačno. Svet staršev predlaga, 

naj se naredi terminski plan, kdaj naj bi vrtec potreboval ta prostor. Predlaga se tudi 

sestanek ravnateljice Renate Novak  s predstavniki občine Piran, kjer naj se poskušajo 

dogovoriti glede najema Gledališča Tartini, na podlagi terminskega plana in morda tudi 

podpisane peticije staršev v zvezi s to zadevo.  
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Na pobudo članov sveta , je ravnateljica Renata Novak odgovarjala na vprašanja, vezana 

na prehrano v vrtcu. Vprašanja in pojasnila so bila dana na temo predelanih mesnih 

izdelkov, kruha med popoldansko malico in pogostost sadnih jogurtov v prehrani otrok.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

                        

 

 

 

 Zapisnik zapisala:                         Predsednica Sveta staršev: 

 Tavčar Katarina                          Tanja Cedilnik 

                                                


