
 

SVET STARŠEV 

VRTCA MORNARČEK PIRAN 

Ul. IX. korpusa 40 a 

6330    PIRAN 

 

Številka: 013-9/2018/2 

 

 

 

ZAPISNIK 

1. (konstitutivne) seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran,  

ki je bila v četrtek, 04.10.2018, 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.   Dalibor Legen 

2.   Jasna Bajec 

3.   Neli Fatorič 

4.   Tanja Cedilnik 

5.   Slađan Dakič 

6.   Ana Štifter 

7.   Nina Grčar 

8.   Marina Softič 

9.   Eva Krže 

 

 

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

1.   Lili Žigo 

 

 

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. 

Predlaga se sprememba predlaganega dnevnega reda, tako, da se pod točko 1 uvrsti »Pregled 

realizacije sklepov 2. Seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran z dne 31.3.2018«. Ostale 

točke dnevnega reda se preštevilčijo. 

 

  

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 
 

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

 

Predlagani dnevni red: 
1. Pregled realizacije sklepov 2. Seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran z dne 31.3.2018 

2. Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov za šolsko leto 2018/2019. 



3. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran: 

    - izvolitev predsednice / predsednika 

    - izvolitev namestnice / namestnika predsednice / predsednika 

 

4. Varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Mornarček Piran. 

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

poročilom za šolsko leto 2017/2018 Vrtca Mornarček Piran 

6. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček Piran za šolsko leto 2018/2019 

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

2018/2019. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: Pregled realizacije sklepov 2. Seje Sveta staršev Vrtca 

Mornarček Piran z dne 31.3.2018 

 

Na 2. Seji Sveta staršev je bilo govora o različnih težavah in skrbeh staršev. Kot prvo so starši 

omenili več letno težavo s parkirnimi mesti pri enoti Barčica v Portorožu. Ravnateljica je 

takrat povedala, da je načrt nove ureditve parkirnih mest že potrjen in je v fazi zaključevanja. 

Upa, da bo tudi kmalu realiziran.  

Glede pločnikov po katerih, zaradi parkiranih avtomobilov, otroci ne morejo varno hoditi je 

ravnateljica govorila s pristojno službo občine Piran in jim povedala, da bi bilo potrebno 

poskrbeti za varnost na omenjenih mestih in čimprej kaj ukrepati v to smer. Na seji sveta 

staršev so starši predlagali postavitev količkov ob pločniku. Postavitev količkov ni bila 

urejena pred pričetkom novega šolskega leta. 

Glede prošnje za zaklenitev spodnjega vhoda v vrtec, po določeni uri zjutraj, je ravnateljica 

povedala, da to žal ni možno, ker tam ni elektrike in ne bi mogli odpirati vrat na daljavo. 

Problem bi nastal pri starejših občanih, pri prevzemu kosil, pot bi bila daljša in tudi veliko 

otrok prihaja v vrtce ob različni uri.  

Govora je bilo tudi o tem, da se starši, v slučaju kakršnega koli vprašanja/dileme, težko 

obrnejo na predstavnika staršev v svetu staršev, saj nimajo nobenega kontaktnega podatka. 

Predlagana je bila objava kontakta na oglasnih deskah posameznih oddelkov ali skupen 

seznam vseh staršev z gsm-ji, vendar je ravnateljica pojasnila, da to ni možno, ker zakon o 

varstvu podatkov tega ne dovoljuje. 

Starše je tudi zanimalo katera bo destinacija letovanja v letu 2018/2019. Ravnateljica je 

pojasnila, da bo destinacija enaka kot lansko leto, torej Rakitna, saj je vse ostalo že zasedeno, 

kljub zgodnjem poizkusu rezervacije. 

Starši so izrazili željo in potrebo po varstvu v popoldanskem času. Ravnateljica je ta predlog 

vzela resno saj se zaveda, da živimo v turistični občini, v kateri veliko staršev dela v 

popoldanskem času in se znajde v stiski pri iskanju varstva za svoje otroke v kasnejših urah. 

Ravnateljica je povedala, da je popoldansko varstvo možno in da ne bi bili edini vrtec v 

Sloveniji, ki bi to nudi. S pomočjo ankete bodo videli ali je potreba po popoldanskemu 

varstvu zares potrebna. Anketa trenutno poteka po oddelkih. V kolikor se bo izkazalo, da 

veliko staršev potrebuje varovanje v popoldanskemu času, bomo informacije posredovali 

pristojni službi občine.  

 

 

 

 

 



K 2. točki dnevnega reda: Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev oddelkov za šolsko 

leto 2018/2019. 

 

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

staršev za šolsko leto 2018/2019. 

 

 

        SKLEP 

Člani sveta staršev so bili seznanjeni s poročilom o izvolitvi predstavnikov staršev 

oddelkov za šolsko leto 2018/2019. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

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

 

K 3. točki dnevnega reda: Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran. 
 

Člani so izmed prisotnih članov Sveta staršev izvolili predsednico in namestnico predsednice. 

Glasovanje je potekalo z dvigom rok. Z 9 glasovi ZA (9 prisotnih) so člani Sveta staršev 

potrdili  konstituiranje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran. 

 

 

SKLEP 

Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je bila z 9 glasovi ZA izvoljena 

Jasna Bajec. 

 

SKLEP 

Za namestnico predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je bila z 9 glasovi ZA  

izvoljena Marina Softič. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: Varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Mornarček Piran. 

 

Ravnateljica je ponovno poudarila kako pomembno je varovanje osebnih podatkov. Na kratko 

je obnovila kaj pravi zakon v zvezi s to problematiko in navezala pogovor tudi na vprašanje 

staršev glede objave elektronskih naslovov oz. gsm številk predstavnikov v svetu staršev na 

oglasnih deskah posameznih oddelkov. Glede tega vprašanja se je pogovorila tudi s 

pooblaščencem, kateri je pojasnil zakaj se osebnih podatkov v vrtčevskih prostorih ne sme 

javno objavljati. Ga. ravnateljica mora upoštevati zakon o varovanju osebnih podatkov, zato 

objave ne dovoli.  

Povedala je, da so kot omenjeno pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov v vrtcu 

Mornarček Piran imenovali mag. Domna Petelina, univ. dipl. pravnika. 
 

 

K 5. točki dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta 

s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2017/2018 Vrtca Mornarček Piran 

 

Ravnateljica Renata Novak je člane Sveta staršev seznanila z bogatim poročilom o realizaciji 

letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2018/2019. Člani 

sveta staršev smo bili presenečeni nad bogatim programom dejavnosti, ki jih vrtec izvaja za 

otroke. 



 

SKLEP 

Člani Sveta staršev so z 9 glasovi ZA potrdili seznanitev s poročilom o realizaciji 

Letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2017/2018 Vrtca 

Mornarček Piran, 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Mornarček 

Piran za šolsko leto 2018/2019 

 

Ravnateljica Renata Novak je prisotne seznanila z Letnim delovnim načrtom Vrtca 

Mornarček Piran za šolsko leto 2017/2018. 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran z 9 glasovi ZA sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

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

2018/2019. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: Seznanitev z Letnimi delovnimi načrti enote Mornarček in 

Barčica za šolsko leto 2018/2019. 

 

Ga. ravnateljica je najprej seznanila vse prisotne z novo vodjo enote Mornarček, Jano Šajn, ki 

je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 enote Mornarček. Enako je storila 

Katja Levac in nas seznanila kaj vse bodo otroci počeli in česa vse se bodo naučili v enoti 

Barčica. Predstavili sta obogatitvene dejavnosti in vse dodatne programe, ki se bodo izvajali 

po enotah. 

Kot vsako leto je program vrtca zelo bogat, kvaliteten in pokriva različna področja:  

 
Enota Mornarček 
Obogatitvene dejavnosti: 
Gibamo z lutko - Andrej Žibert 
Poigravanje z  glino – Lavra Bregar 
Gibalna urica – Janja Černe 
Joga za otroke – Liljana Pevc 
Dodatni programi: 
Knjižnica za otroke in starše: Katja Kovač 
Zgodnje uvajanje angleškega jezika: Sara Tutnjić 
Rolanje: Milica Krajnc 
Strokovna knjižnica: Iva Ivančić 
 
Enota Barčica 
Obogatitvene dejavnosti: 

Naravoslovni kotiček – Roman Zabukovec 

Pravljice malo drugače – Katja Levac 

Ustvarjalnice – Nataša Ogris, Zoja Kogoj 

Gibalno didaktične urice – Sabina Vidic 

Dodatni programi: 

Knjižnica za otroke in starše: Tjaša Nižetič Sardžoski 

Rolanje za športni program: Nataša Ogris, Katja Levac 

Gibalne urice: Valentina Pregarac 

Zgodnje uvajanje angleškega jezika: Metka Furlanič 

 

 



Dodatne in obogatitvene dejavnosti na nivoju vrtca: 

Pohodništvo – Roman Zabukovec in Nataša Ogris/ načrtovani so trije pohodi z otroki in 

starši: 

1. jesenski medgeneracijski pohod v sklopu prireditve Simbioza giba v oktobru 

2. tradicionalni Škratov pohod z lučkami po Piranu v decembru 

3. gibalna urica v enoti Barčica za otroke in starše obeh enot 

4. spomladanski pohod v aprilu 

 

 

Obogatitvene dejavnosti so načrtovane v tednu otroka, v tednu tradicionalne slovenske hrane, v prazničnem 

decembru, februarja – kulturni dnevi, ob svetovnem dnevu vode, ob svetovnem dnevu Zemlje. Potekale bodo v 

okviru posamezne enote, vodijo jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Namenjene so vsem otrokom glede na 

starost, zmožnosti in interes in so za starše brezplačne.  

 

 

Člani Sveta staršev vrtca Mornarček Piran z 9 glasovi ZA sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

Potrdi se seznanitev z letnimi delovnimi načrti enote Mornarček in enote Barčica za 

šolsko leto 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev 

Eva Krže                 Jasna Bajec 

 

 

 

 

 


