
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV  

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

z dne 9. 11. 2020 

 

Seja je potekala v spletnem okolju MS Teams. 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Izvolitev zapisnikarja 

3. Potrditev zapisnika 1. in 2. dopisne seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 

4. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev 

5. Izvolitev nadomestnih predstavnikov v Svet zavoda (2 člana) 

6. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

7. Obravnava in podajanje soglasja k nadstandardnim programom za šolsko leto 

2020/2021 

8. Razno 

 

Ad 1) 

Sejo Sveta staršev je vodila ravnateljica Simona Kaučič, ki je na začetku pozdravila vse prisotne 

in preverila prisotnost. Prisotnih je bilo 11 članov, kar pomeni, da smo bili sklepčni. 

Svojo odsotnost na seji sta opravičili predstavnici oddelka 5-6 let enote Moravske Toplice 

(Sandra Žganjar in Gordana Počič), odsotna pa je bila še: 

- Andreja Novak, enota Fokovci, odd. 1-2 

V nadaljevanju je ravnateljica predstavila dnevni red seje. Pripomb oz. predlogov ni bilo. 

Dnevni red je bil soglasno potrjen.   

 

 



 

Ad 2) 

Zapisnik 1. in 2. dopisne seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 smo člani prejeli z 

gradivom. Na zapisnike ni bilo pripomb.  

Sklep št. 1: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnika 1. in 2. dopisne seje Sveta staršev v šolskem 

letu 2019/2020.   

 

Ad 3) 

Za zapisnikarja se je javila Miša Cipot Flisar.   

Sklep št. 2: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo Mišo Cipot Flisar za zapisnikarja.  

 

Ad 4) 

Za predsednika Sveta staršev se predlaga: Mišo Cipot Flisar, Mitjo Černela, Sandija Trplan, 

Moniko Kuhar in Damjano Kovač. Kandidaturo sprejme le Damjana Kovač.  

Za namestnika predsednika Sveta staršev se javi Nastja Cipot.  

Sklep št. 3: 

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo Damjano Kovač za predsednika ter Nastjo Cipot za 

namestnika predsednika Sveta staršev.  

Ravnateljica čestita obema izvoljenima in preda besedo Damjani Kovač, novo izvoljeni 

predsednici Sveta staršev.  

Ad 5) 

Predsednica Sveta staršev, Damjana Kovač, pozove vse člane Sveta staršev k podajanju 

predlogov za predstavnika v Svetu zavoda. Kot prva se za funkcijo javi Monika Kuhar, predlaga 

pa se še Damjana Kovač, ki sprejme kandidaturo.  

Sklep št. 4: 

Člani Sveta staršev se s predlogom strinjajo in ga soglasno potrdijo.  

 

Ad 6) 

Predsednica Sveta staršev, Damjana Kovač, pozove ravnateljico, da predstavi Letni delovni 

načrt za šol. leto 2020/2021. 



 

Ravnateljica predstavi Letni delovni načrt za šol. let. 2020/2021. Izpostavijo se predvsem 

prednostni programi po oddelkih, organizacija vrtca, kodeks etičnega ravnanja.  

Ravnateljica posebej izpostavi dežurstva in organizacijo dela v trenutnem epidemiološkem 

obdobju (zaprtje vrtca zaradi širjenja novega koronavirusa covid-19). 

Opredeli se tudi delo v času poletnih počitnic, in sicer se med poletnimi meseci (julija in 

avgusta) vse enote združujejo. Za vse prijavljene otroke bo v času dežurstvo organizirano v 

enoti Moravske Toplice, v primeru večjega števila prijavljenih otrok pa tudi v enoti Martjanci. 

Vse enote bi bile zaradi priprave na novo šolsko leto zaprte 30. in 31. avgusta 2021.  

 

Predstavi se tudi organizacija dežurstva v času krajših počitnic. Le-ta se bo prilagajala tudi 

trenutni epidemiološki sliki in takrat sprejetim ukrepom. V šolskem  letu 2020/2021 se bodo 

dežurstva izvajali v času od: 

26. 10. 2020 – 

30.10.2020 

JESENSKE POČITNICE, Dan reformacije, Dan spomina na 

mrtve 

25. 12. 2020 – 2. 1. 

2021 

Božič, Dan samostojnosti in enotnosti, NOVOLETNE 

POČITNICE, Novo leto 

15. 2. 2021 – 19. 2. 

2021 
ZIMSKE POČITNICE  

26. 4. 2021 – 2. 5. 2021 PRVOMAJSKE POČITNICE, Dan upora proti okupatorju 

28. 6. 2021 – 30.6.2021 Začetek šolskih počitnic – ENOTE SE NE BODO ZAPIRALE! 

 

Starši bodo potrebe izražali z anketami. Podatki bodo služili za organizacijo dela in pripravo 

hrane.  

Po sklepu Občinskega sveta z dne 25. 2. 2008 se za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu 

staršem stroški za otroka v celoti odbijejo. Da bi starši uveljavljali navedeni odbitek, morajo 

odsotnost otroka pisno napovedati vsaj do 25. junija. 

Po sklepu Sveta zavoda z dne 14.10.2010, je vsak petek v zimskih počitnicah DAN VRTCA. 

Ta dan so zaprte vse enote, saj se izvede strokovna ekskurzija za vse zaposlene. Staršem se za 

ta dan stroški za otroka v celoti odbijejo. V letošnjem šolskem letu bo DAN VRTCA  19. 

februarja 2021. 

 



 

 

Predstavijo se tudi obogatitvene aktivnosti: 

• Gibalno športni program Mali sonček 

• Predšolska bralna značka 

• Prometna vzgoja 

• Projekt  »Tradicionalni slovenski zajtrk« - DAN SLOVENSKE HRANE…  

Izvedba bo odvisna od epidemiološke slike ter veljavnih ukrepov. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Ob 16.44 uri sejo zapusti članica Sveta staršev Vladka Gašparič.  

 

Sklep št. 5:  

Člani Sveta staršev soglasno potrdijo, da so bili seznanjeni z Letnim delovnim načrtom za 

šol. leto 2020/2021.  

 

 

Ad 7): 

Člani Sveta staršev so predlog nadstandardnih programov dobili z gradivom. Razprave ni bilo.  

 

Sklep št. 6:  

Člani Sveta staršev soglasno podajo soglasje k nadstandardnemu programu za šolsko leto 

2020/2021.  

 

Ad 8) 

Pod točko razno Damjana Kovač izpostavi problematiko glede prehrane v enoti Prosenjakovci. 

Težave se pojavi pri jedi: losos v omaki in ribji brodet. Vzgojitelji v enoti Prosenjakovci že dlje 

časa opažajo, da otroci te jedi zavračajo. Ravnateljica je povedala, da bo preverila razmere še 

po drugih enotah. V primeru, da se težave z ribjimi jedmi pojavljajo v vseh enotah, se bo 

posvetovala z organizatorjem prehrane.  

 

 

Seja se je zaključila ob 17.30 uri. 

 

Moravske Toplice, 9. 10. 2019     

 



 

Zapisnik zapisala: Miša Cipot Flisar _________________________ 

 

 

Overitelja:  

Predsednik Sveta staršev: Damjana Kovač _________________________ 

 

Ravnateljica:  Simona Kaučič  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

- vabilo s prilogami 

 


