
SVET STARŠEV 

VRTCA MORNARČEK PIRAN 

Ul. IX. korpusa 40 a 

6330    PIRAN 

 

Številka: 013-4/2018/3 

 

 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran,  

ki je bila v sredo, 21.03.2018, ob 17 uri,  

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

 

Sejo je sklicala predsednica Lili Žigo-Radoslav 

 

Na seji Sveta staršev vrtca so bili prisotni predstavniki staršev: 
1.   Lili Žigo-Radoslav 

2.   Tadeja Oberč 

3.   Sanja Stolčič 

4.   Neli Fatorič 

5.   Jasna Bajec 

6.   Nina Grčar 

7.   Daniela Petrovič 

 

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

1.   Maja Collori 

2.   Ana Štifter 

3.   Marko Ostanek 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

 

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

prisotnost vabljenih seja Sveta staršev sklepčna in se lahko začne. 

Predlaga se spremembo predlaganega dnevnega reda in sicer 7. točka se prenese v 2. točko 

zaradi pridobitve mnenja o kandidatki za ravnateljico. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 
 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran so s 7 glavovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev vrtca Mornarček Piran, z dne 12.10.2017. 

2. Pridobitev mnenja Sveta staršev o kandidatki za imenovanje ravnateljice Renate Novak. 

3. Letovanje otrok v šolskem letu 2017/2018 ter načrtovane dejavnosti do konca šolskega 

leta 2017/2018 

4. Realizirane dejavnosti v šolskem letu 2017/2018 ter načrtovane dejavnosti do konca 

šolskega leta 2017/2018 

5. Dejavnosti Vrtca Mornarček Piran, ob enotnem vpisu otrok od 01.03.2018 do 30.03.2018. 



6. Organizacija športne prireditve na Tartinijevem trgu v Piranu 

7. Organizacija sklepne prireditve ob zaključku projekta v gledališču Tartini 

8. Razno: 

-Anketa o poslovalnem času vrtca ter o potrebah staršev za organizacijo popoldanskega 

varstva otrok v vrtcu 

-Aktivnosti v sodelovanju z RKS- območno enoto Piran ob tednu Rdečega Križa. 

-Pobude in predlogi staršev. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev vrtca Mornarček Piran, z dne 12.10.2017. 

 

Člani Sveta staršev vrtca Mornarček Piran so s 7 glasovi ZA (7 prisotnih) potrdili zapisnik 1. 

redne seje z dne 12.10.2018. 

SKLEP 

Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev vrtca Mornarček Piran, z dne 12.10.2017 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:    

 Pridobitev mnenja Sveta staršev o kandidatki za imenovanje ravnateljice Renate 

Novak. 

 

Po prebrani predstavitvi kandidatke, smo člani Sveta staršev vrtca Mornarček Piran s 7 

glasovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

O pozitivnem mnenju imenovanja kandidatke Renate Novak za ravnateljico Vrtca 

Mornarček Piran. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 Letovanje otrok v šolskem letu 2017/2018.  

 

Ravnateljica Renata Novak je predstavila vse aktivnosti v zvezi z iskanjem lokacije letovanja. 

Na razpisu CŠOD smo prejeli zavrnjeno vlogo za letovanje, zato je vrtec poiskal drugo 

lokacijo in sicer Mladinsko klimatsko Rakitna. Letos gre na letovanje 43 otrok in 6 strokovnih 

delavk, kolikor zahtevajo normativi v skladu s Pravilnikom o normativih. 

Prevoz, ki je zelo drag letos pokriva donator Krajevna Skupnost Portorož. V kolikor bo 

potrebno, bo vrtec financiral ogled katere izmed ponujenih dejavnosti, ki so del dodatnega 

programa.  

Za naslednje šolsko leto 2018/2019 je vrtec že izpolnil prijavnico za rezervacijo letovanja na 

Medvedjem brdu, saj je dom CŠOD na Medvedjem brdu najboljša lokacija, ker ni tako 

oddaljena od Pirana, prav tako pa je ponudba raznih dejavnosti zelo pestra. 

07.05.2018 bo sestanek s starši prijavljenih otrok pred letovanjem. 

 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran s 7 glasovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

Potrdi se seznanitev z letovanjem otrok v šolskem letu 2017/2018. 

 



 

K 4. točki dnevnega reda: 

 Realizirane dejavnosti v šolskem letu 2017/2018 ter načrtovane dejavnosti do   

konca šolskega leta 2017/2018. 

 

Ravnateljica Renata Novak je predstavila realizirane dejavnosti od oktobra 2017 do februarja 

2018, ter načrtovane dejavnosti do konca šolskega leta 2017/2018. 

 

 

Člani Sveta staršev vrtca Mornarček Piran s 7 glasovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

Potrdi se seznanitev z realiziranimi dejavnostmi Vrtca Mornarček Piran v šolskem letu 

2017/2018 ter načrtovane dejavnoti do konca šolskega leta 2017/2018. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 Dejavnosti Vrtca Mornarček Piran, ob enotnem vpisu otrok v vrtce občine Piran od 

01.03.2018 do 30.03.2018. 

 

Ravnateljica Renata Novak je predstavila dejavnosti za promocijo vpisov v Vrtec Mornarček 

Piran, v obe enoti. Ravnateljica pove, da vrtec ves čas promovira svoje dejavnosti v okolju in 

medijih. Prav tako pa vsako leto načrtujemo promocijo vrtca ob vpisu v vrtec. 

Predstavniki staršev so predlagali, da bi se dodatno pustilo promocijski material za vrtec tudi 

v materinski šoli, porodnišnica... 

 

Člani Sveta staršev Vrtca Mornarček Piran s 7 glasovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

Potrdi se seznanitev z dejavnostmi ob enotnem vpisu otrok od 01.03.2018 do 30.03.2018. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 Organizacija športne prireditve na Tartinijevem trgu v Piranu. 

 

Ravnateljica Renata Novak je predstavila dejavnosti, ki se bodo izvajale na športni prireditvi, 

ki jo vrtec organizira 27.03.2018 ob 17 uri na Tartinijevem trgu v Piranu. 

 

Člani Sveta staršev vrtca Mornarček Piran s 7 glasovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

Potrdi se seznanitev z dejavnostmi ki jih bo Vrtec Mornarček Piran izvajal na športni 

prireditvi na Tartinijevem trgu v Piranu. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

 Organizacija sklepne prireditve ob zaključku projekta v gledališču Tartini. 

 

Ravnateljica Renata Novak je povedala, da se bo prireditev izvedla 30.05.2018, v gledališču 

Tartini, s tem zaključujejo leto raziskovanja kulturne dediščine in kraja. Letos je ponovno 



tema voda in sicer z naslovom Voda od mita do arhitekture v kraju. Nastopajo otroci skupin 3. 

leta. Uporabo Gledališča Tartini  bo prispevala Občina Piran. 

 

Člani Sveta staršev vrtca Mornarček Piran s 7 glasovi ZA (7 prisotnih) sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

Potrdi se seznanitev z organizacijo sklepne prireditve ob zaključku projekta v gledališču 

Tartini. 

 

K 8. točki dnevnega reda 

 Razno: 

- Anketa o poslovalnem času vrtca ter o potrebah staršev za organizacijo 

popoldanskega varstva otrok v vrtcu. 

 

Ravnateljica je predstavila aktualno anketo in njen namen. Oceniti je potrebno možnosti in 

dejanske potrebe organizacije popoldanskega varstva v vrtcu, saj je potreba staršev po varstvu 

glede na turistično, gostinsko območje zelo velika. 

Predstavniki staršev se strinjajo, da so potrebe za varstvo otrok do 20. ure zvečer. Ravnateljica 

predstavi, kako poteka organizacija popoldanskega oddelka v drugih vrtcih (vrtec Koper), kjer 

so za potrebe popoldanskega oddelka dodatno zaposlili še vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice. Razen stroškov kadra, se v drugih vrtcih drugi stroški (hrana in materialni 

stroški) pokrivajo iz ekonomske cene, saj so v te oddelke vključeni otroci, ki obiskujejo redne 

oddelke vrtca v jutranjem času. S prehodno najavo, starši najavijo kdaj bo otrok prisoten v 

popoldanskem času. 

 

- Aktivnosti v sodelovanju z RKS- območno enoto Piran ob tednu Rdečega Križa. 

Ravnateljica je predstavila aktivnosti, ki jih bodo z otroci izvajali ob tednu Rdečega Križa 

(15. maj). H izvedbi krvodajalske akcije bo vrtec povabil starše in zaposlene. 

 

- Pobude in predlogi staršev: 

 

ENOTA BARČICA: 

 

- izvedba ankete o željah in predlogih staršev o lepši ureditvi dostopa do enote, dodatne 

parkirne površine in dodatne igralne površine.  

- Svet staršev predlaga postavitev količkov čez celo Sončno pot, za lažji in varnejši dostop 

do enote Barčica in šole. 

 

ENOTA MORNARČEK: 

 

- Starši predlagajo zaklenitev vrtca ob določenih urah zaradi preprečitve dostopa    

zunanjim sprehajalcem v območje vrtca. 

- Predlog, da se na oglasni deski objavi kontakt – spletni naslov  predstavnikov oddelkov in 

predsednice Sveta staršev, zaradi zakona o varstvu podatkov prosimo za preverbo pri 

pravni službi. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev 

Lili Žigo-Radoslav      Lili Žigo-Radoslav 


