
                
 

 

SVET STARŠEV 

VRTEC MORNARČEK PIRAN 

Ul. IX. korpusa 40 a 

6330     PIRAN 

 

 

ZAPISNIK  

 

1. konstitutivne seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran, ki je bila v ponedeljek,  

dne 14.10.2019, ob 16. uri, v zbornici enote Mornarček Piran, ulica IX. korpusa 40 a, 

Piran 

 

Sejo je sklicala ravnateljica vrtca Renata Novak  

 

Na seji Sveta staršev vrtca so bili prisotni predstavniki staršev: 

1. Mihaela Škabar 

2. Maja Kovšca Berljavac 

3. Mojca Grabar 

4. Mojca Gabršček 

5. Erik Žonta 

6. Eva Krže 

7. Lili Žigo  

8. Nina Grčar 

 

Na seji Sveta staršev so bili odsotni naslednji predstavniki staršev: 

1. Lea Šuligoj 

2. Jasna Bajec 

 

Na seji so bili navzoči tudi drugi povabljeni: 

- Katja Levac – vodja enote Barčica 

- Jana Šajn – vodja enote Mornarček  

 

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.  

 

Do izvolitve predsednika/-ice sveta staršev vodi sejo ravnateljica Renata Novak. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 

 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov za šolsko leto 2019/2020.  

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. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.  
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5. Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim 

poročilom za šolsko leto 2018/2019 Vrtca Mornarček Piran. 

6. Seznanitev z Razvojnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za obdobje 2019-2024. 

7. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 2019/2020. 

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

2019/2020. 

9. Razno: 

- prometna situacija ob enoti Barčica 

 

Točka 1. 

 Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov za šolsko leto 2019/2020. 

Ravnateljica je predstavila poročilo o volitvah predstavnikov oddelkov za predstavnike sveta 

staršev zavoda.  

 

 
Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

SKLEP: 
Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s poročilom o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov 
za šolsko leto 2019/2020. 

 
Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 
UGOTOVITVENI SKLEP: 

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

 
 

Točka 2. 

 Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran: 

- izvolitev predsednice / predsednika, 

- izvolitev namestnice / namestnika predsednice / predsednika. 

 

Za predsednika sveta staršev zavoda je svet soglasno izglasoval g. Erik Žonta. 

 

Za podpredsednico je svet sveta staršev zavoda izglasoval go. Mihaelo Škabar. 

 

Svet staršev zavoda je oba člana soglasno potrdil in se s tem tudi konstituiral. 

 

Predsednik je prevzel vodenje seje. 

 
Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

SKLEP: 
Za predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 je bil  izvoljen g. Erik Žonta.  

 
Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 
SKLEP: 
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Za namestnico predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 je bila izvoljena  ga. 
Mihaela Škabar. 

 

Točka 3. 

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

 

Svet je za predstavnico sveta staršev v Svetu zavoda potrdil go. Majo Kovšca Berljavac. 

 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

SKLEP: 

Zaradi predčasnega prenehanja mandata predstavnici staršev ge. Tadeji Oberč v Svetu 

Vrtca Mornarček Piran je bilo potrebno izvoliti novega predstavnika. Na podlagi tega so 

člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran imenovali za predstavnika staršev v Svet Vrtca 

Mornarček Piran ga. Maja Kovšča Berljavac. 

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

Vrtca Mornarček Piran, aprila 2020. 

 

Točka 4. 

 Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.  

 

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ravnateljica Renata Novak. Svet staršev je z zapisnikom 

seznanjen in ga je tudi potrdil. 

 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

 

SKLEP: 

Potrjuje se zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran  z dne 12.3.2019. 

 

Točka 5. 

 Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim 

poročilom za šolsko leto 2018/2019 Vrtca Mornarček Piran. 

 

Ravnateljica je predstavila poročilo o realizaciji letnih delovnih načrtov. 

Svet zavoda je s poročilom seznanjen in ga je tudi potrdil. 

 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 
Člani sveta staršev potrjujejo seznanitev s poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta 

s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2018/2019 Vrtca Mornarček Piran. 

 

Točka 6. 

 Seznanitev z Razvojnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za obdobje 2019-2024. 

 

Svet staršev je poročilo potrdil in sprejel. 

 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Členi sveta staršev potrjujejo seznanitev z Razvojnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za 

obdobje 2019-2024. 
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Točka 7. 

 Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 

2019/2020. 

 

Letni delovni načrt sta predstavili predstavnici obeh enot. 

 

Svet je seznanjen s poročilom in ga je tudi potrdil. 

 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Člani sveta staršev potrjujejo  seznanitev z Letnim delovnim načrtom  Vrtca Mornarček 

Piran za šolsko leto 2019/2020. 

 

Točka 8. 

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

2019/2020. 

 

Vodji enot Mornarček in Barčica sta predstavili LDN enot s poudarki izvedbenega kurilula 

skupnih dejavnosti v enoti, izvedbe pomembnih dogodkov v enoti ter organizacije dodatnih in 

obogatitvenih dejavnosti. 

 

Točka 9. 

 Razno: 

- prometna situacija v okolici enote Barčica 

- neurejenost asfaltnega igrišča ob vrtcu in gimnaziji v Portorožu 

- težave z odpadki odvisnikov po ulicah v okolici vrtca 

 

Ad. 1.  

Ravnateljica seznani svet staršev, da je vrtec prejel nekaj pritožb staršev zaradi neurejene 

prometne situacije v okolici vrtca. pred pričetkom šolskega leta smo urejali situacijo z 

avtobusnimi prevozi otrok CKSG s predstavniki ustanove, OŠ Cirila Kosmača, predstavnikov 

občine g. Humarjem ter sodelovanjem vrtca. Pobuda je bila, da bi se avtobusni prevoz otrok 

premaknil na bolj zgodnjo uro ob 7.40. Do realizacije ni prišlo, ker je to povezano z organizacijo 

prevozov otrok iz krajev od koder prihajajo otroci. Ga. Kovšca Berljavac pove, da so starši OŠ 

Cirila Kosmača Piran poudarili, da prometni kaos nastaja tudi zaradi prevozov z osebnimi 

vozili, saj nekatera vozila zapirajo intervencijske poti.  

Ravnateljica pove, da smo pristojne službe občine zaprosili za ureditev pločnika do vrtca, ki je 

sedaj zelenica, vendar do realizacije še ni prišlo. 

Skupna ugotovitev sveta staršev je bila, da je potrebno urediti prometno situacijo na način, da 

se uredi prometne poti, ki bi omogočale dostop do vrtca in drugih institucij.  

 

Ad. 2.  

 

Svet staršev podaja predlog na Občino Piran, naj se čim prej uredi igrišče ob gimnaziji in enoti 

Barčica v Portorožu, saj je igrišče v zelo slabem stanju in nevarno za uporabo. Ravnateljica 

Člani sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so z 8 glasovi ZA (8 prisotnih) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Člani sveta staršev so potrdili seznanitev z načrti enote Mornarček in enote Barčica za 

šolsko leto 2019/2020. 
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pove, da smo na strokovne službe občine že naslovili dopis s fotografijami igrišča. Uredi in 

sanira naj se vse potrebno za namen uporabe igrišča. 

V ta namen naj se sestavi sklep. 

 

Ad. 3.  

Ga. Krže predlaga,  da se s strani sveta staršev naslovi na občino Piran in policijo ter na JP 

Okolje Piran dopis v zvezi s težavo odpadkov odvisnikov po ulicah v okolici vrtca. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:10 uri. 

 

 

Zapisnik pripravila:                           Predsednik: 

Lili Žigo-Radoslav                            Erik Žonta 

 


