
    
 

 
ZAPISNIK  (2. del – vrtec) 

2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala 27. 5. 2021, z nadaljevanjem za 
vrtčevski del po skupnem delu ob 18.30 v Vrtcu Hoče. 
 
Prisotni:  (PRILOGA – LISTA PRISOTNOSTI) 10 staršev/18,  
Sklep 1: Svet staršev 10-ih predstavnikov vrtca je sklepčen. 
 
TČ 4  
Pregled vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu v tekočem šolskem letu  
Podpredsednik Sveta staršev Smerdel David je pozdravil vse zbrane.  
Pomočnica ravnatelja za vrtec, Marija Trpin, je podala poročilo o delu v tekočem šolskem letu. 
Predstavila je dejavnosti v mesecu juniju. 
K tej točki ni bil sprejet noben sklep. 
 
TČ 5 
Pobude in predlogi sveta staršev: 

- Starši so izpostavili same pozitivne stvari in zadovoljstvo z delom vrtca v času »corona 
leta«. 

- Izpostavili so težavo s sršeni na vrbi pri vhodu v vrtec. 
Odgovor: Marija Trpin pove, da se s tem ukvarjajo  in da bo problem rešen. Za pomoč 
smo prosili gasilce Hoč, vendar se niso odzvali. Sami sproti dnevno odstranjujemo 
mlečni sok, ki slezi iz drevesa in ga spiramo, tako da ne vabi sršenov. Čakamo na 
strokovno mnenje glede naše vrbe. Radi bi jo ohranili. 

 
Marija Trpin še pove, 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.  
Starši se z vprašanji in pobudami obrnejo na svojega predstavnika skupine ali na vodstvo vrtca. 
 
K tej točki ni bil sprejet noben sklep. 
 
Podpredsednik sveta staršev David Smerdel se je zahvalil vsem prisotnim za udeležbo in zaželel 
vse lepo še naprej. 
 
Sejo smo zaključili ob 19.00 uri. 
 
Hoče, 27. 5. 2021   
 
                                                                               Sejo je vodil podpredsednik Sveta staršev:  
 
                                                                                                            David Smerdel, l.r. 
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