
    
 

 
ZAPISNIK  (2. del – vrtec) 

1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023, ki je potekala 29. 9. 2022, z nadaljevanjem za 
vrtčevski del po skupnem delu ob 17.00 v Vrtcu Hoče. 
 
Prisotni:  (PRILOGA – LISTA PRISOTNOSTI) 12 staršev/18,  
 
TČ 5  
Pregled Zaključnega poročila o realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu šolskem letu 
2021/2022 
Podpredsednica Sveta staršev Ertl Katja je pozdravila vse zbrane in nas opomnila na gradivo, 
ki smo ga prejeli po spletni pošti in je predmet obravnave na seji Sveta Staršev.  
Pomočnica ravnatelja za vrtec, Marija Trpin, sem podala poročilo o realizaciji letnega 
delovnega načrta za preteklo šolsko leto. Izpostavila sem, da je delo v skupinah potekalo po 
načrtovanih smernicah, na žalost nismo realizirali vseh načrtovanih dejavnosti, v katerih bi naj 
prisostvovali starši ali zunanji sodelavci.  
Sklep 2:  
Predstavniki Sveta staršev vrtca so soglasno podali pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji 
LDN za šolsko leto 2021/2022 (glasovalo - 12 staršev). 
 
TČ 6   
Obravnava letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2022/2023 
Pomočnica ravnatelja Marija Trpin sem podrobno predstavila Letni delovni načrt za  šolsko 
leto 2022/2023. Povedala sem med drugim, da je vrtec polno zaseden, in sicer je v vrtcu Hoče 
13 oddelkov (238 otrok) in v vrtcu Rogoza 5 oddelkov (95 otrok). Nekaj otrok se bo vključilo v 
mesecu oktobru, saj v septembru še niso dosegali minimalne starosti za vstop v vrtec. 
Sklep 4:  
Predstavniki Sveta staršev vrtca so soglasno podali pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 
2022/2023. (glasovalo - 12 staršev). 
 
TČ 8 in 9  
Pobude in predlogi sveta staršev: 
Pri pregledu zapisnikov 1. roditeljskih sestankov, ni bilo nobenih posebnosti. 
Posamezni predstavniki skupin so poročali, da je zaenkrat vse v redu, da se otroci dobro 
počutijo, pohvalili so kader. 
Pobude predstavnikov: 

- Vprašanje in pripomba predstavnice staršev glede starostne strukture skupin. 
             Odgovor: Skupine so oblikovane v skladu z zakonsko predpisanimi normativi. Včasih so       

oblikovane tudi tako, da so v njih otroci z malo večjim starostnim razponom, vendar v 
zakonskih okvirjih.  

- Pripomba staršev je bila, da naj bo večji nadzor glede oblačenja otrok pri bivanju na 
prostem. V prehodnem času, naj bi bili nekateri otroci premalo oblečeni. 
Odgovor: Pripomba bo posredovana vsem skupinam vrtca. 
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- Predlog predstavnice staršev je bil, da bi otroke z Dedkom Mrazom fotografiral 
fotograf. 
SKLEP: Vrtec zbere ponudbe fotografov in najugodnejši bo fotografiral otroke z 
Dedkom Mrazom. Cena fotografije bo pripisana na položnici za oskrbnine. 
 

 
Marija Trpin še povem, da se ob kakršnih koli težavah, ki se pojavijo v skupini otrok, starši 
obrnejo najprej na vzgojiteljico svojega otroka, lahko za pomoč in mnenje prosijo še  
svetovalno delavko Jasno Bohnec. V kolikor se zadeva na teh dveh nivojih ne uredi, se lahko 
informacija in reševanje težave oz. problematike prenese do vodstva zavoda.  
Starši se z vprašanji in pobudami obrnejo na svojega predstavnika skupine ali na vodstvo vrtca. 
 
Podpredsednica Sveta staršev zavoda Ertl Katja, se je zahvalila vsem prisotnim za udeležbo in 
zaželela uspešno sodelovanje v šolskem letu 2022/23 
 
Sejo smo zaključili ob 18.40 uri. 
 
Hoče, 29. 9. 2022    
 
Zapisnik zapisala:                                           Sejo je vodila podpredsednica Sveta staršev zavoda: 
 
Trpin Marija, pomočnica ravnatelja                                                                         Ertl Katja 
 
                                                                                                             
 
 


