
 

 

 

ZAPISNIK 

 

konstitutivne seje  sveta staršev programa  vrtca OE osnovna šola in vrtec Centra za sluh in govor 

Maribor, ki je bila v sredo, 25.9.2019, ob 17.00 v zbornici   OE OŠ in  vrtec Centra za sluh in govor Maribor, 

v Vinarski  ul. 6, Maribor. 

 

 

Prisotni: Ferk Sabina, Pernat Katarina, Šegula Katja, Trojner Carolin 

Ostali prisotni: Matjaž Pungartnik, ravnatelj, Tjaša Burja, pomočnica ravnatelja   

 

DNEVNI RED: 

1. Pričetek konstitutivne seje, ugotovitev sklepčnosti; 

2. Izvolitev predsednika sveta staršev in namestnika; 

3. Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta OE OŠ in vrtec za š.l. 2018/2019; 

4. Seznanitev  z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020; 

5. Informacije, vprašanja in pobude prisotnih. 

 

 

AD 1 

Prvo sejo sveta staršev v  šolskem letu 2019/20 – konstitutivno sejo - je po pozdravu vseh prisotnih pričel 

ravnatelj OE OŠ in vrtec CSGM Matjaž Pungartnik. Ugotovil je, da so od 9-ih predstavnikov staršev 

programa vrtca prisotni 4 starši. Ugotovljeno je bilo, da svet staršev ni sklepčen. Zato bomo za potrditev 

sklepov izvedli korespondenčno sejo. 

 

AD 2 

Ravnatelj Matjaž Pungartnik je povedal, da na konstitutivni seji sveta staršev izvolimo predsednika sveta 

staršev vrtca CSGM in njegovega namestnika. Glede na to, da nismo bili sklepčni, je bil sprejet dogovor, da 

bo izpeljana korespondenčna seja. Starši, ki so bili na svetu staršev, predlagajo za predsednico sveta 

staršev vrtca  go. Katarino Pernat, za njeno namestnico pa go. Ferk Sabino. 

 

SKLEP 1: Svet staršev vrtca bo na korespondenčni seji glasoval za imenovanje predsednice sveta staršev 
vrtca in njene namestnice za šolsko leto 2019/2020.  
 
SKLEP 2: Svet staršev imenuje go. Katarino Pernat za predsednico sveta staršev vrtca. 
 
SKLEP 3: Svet staršev imenuje za namestnico predsednice sveta staršev vrtca go. Sabino Ferk. 
 
 

AD 3 

Pri seznanitvi s  Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta OE OŠ in vrtec za š.l. 2018/2019 je  

ravnatelj predstavil  področje dela  Programa vrtca.  



   
 

 

 

Navzoči delegati sveta staršev programa vrtca so se strinjali s  Poročilom o realizaciji letnega delovnega 

načrta OE OŠ in vrtec za š.l. 2018/2019, nanj niso imeli pripomb.  

 

AD 4 

Pri seznanitvi z  Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2019/2020 je  ravnatelj predstavil  področje dela  

Programa vrtca.  

Navzoči delegati sveta staršev programa vrtca so se strinjali z  Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 

2019/2020.  

 

AD 4 

Starši, ki imajo otroke v naših oddelkih vrtca, so pohvalili program in sodelovanje. 

Ga. Pernat Katarina je povprašala, ali imamo v načrtu kakšne investicije. Ravnatelj M. Pungartnik je 

predstavil opravljena dela ob koncu šolskega leta tako v stavbi kot na šolskem igrišču in tudi načrte za 

lokacijo Gosposvetska. 

 

Ga. Šegula Katja je povedala, da Športno društvo Center v  bližini mestnega parka izvaja gibalne urice za 

otroke vrtca. Ponudila se je, da pridobi informacije o oblikah dela in morebitnih možnostih za udeležbo tudi 

naših otrok. 

 

Ga. Pernat je povedala, da študenti na njihovi univerzi izvajajo brezplačne meritve in testiranja pravilne drže 

ipd. Preverila bo, ali bi lahko sodelovali tudi z našim vrtcem. 

 

Ravnatelj pove, da je potekel mandat članom v svetu zavoda staršem, katerih otroci so zapustili vrtec. Zato 

potrebujemo dva predstavnika. Član je lahko kdorkoli izmed staršev vrtca. Imenovan bo do konca 

mandatnega obdobja sveta zavoda – 06. 05. 2022 oz. do spremembe ravni šolanja otroka. 

Starši predlagajo, da se v svet zavoda imenujeta naslednji članici: ga. Katarina Pernat in ga. Sabina Ferk. 
 

SKLEP 4: Svet staršev vrtca bo na korespondenčni seji glasoval za imenovanje predstavnikov v svet 
zavoda (dva člana).  
 
SKLEP 5: Svet staršev vrtca imenuje go. Katarino Pernat v svet zavoda do 06. 05. 2022 oz. do spremembe 
ravni šolanja otroka. 
SKLEP 6: Svet staršev vrtca imenuje go. Sabino Ferk v svet zavoda do 06. 05. 2022 oz. do spremembe 
ravni šolanja otroka. 
 
Vprašanj in predlogov ni bilo več, zato se je ravnatelj zahvalil vsem prisotnim za udeležbo in zaključil sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20. 

 

         Sklicatelj 

Zapisala        Ravnatelj OE OŠ in vrtec CSGM 

Tjaša Burja, l.r.        Matjaž Pungartnik, l.r. 


