
 

 

 

Datum: 8.10.2019 

 

ZAPISNIK 
 

korespondenčne seje sveta staršev vrtca Centra za sluh in govor Maribor  
v šolskem letu 201/20 

 
Dne 25. 9. 2019 je potekala konstitutivna seja Sveta staršev programa vrtca Centra za sluh in govor 
Maribor, na kateri so bile obravnavane naslednje točke: 
 
AD1 
G. ravnatelj je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je od 9-ih predstavnikov staršev programa vrtca 
prisotni 4 starši. 
 
AD2 
G. ravnatelj je povedal, da na seji izvolimo predsednika sveta staršev vrtca CSGM in njegovega 
namestnika. 
  
AD3 
G. ravnatelj je predstavil realizacijo letnega delovnega načrta OE OŠ in vrtec za šolsko leto 2018/2019. 
  
AD4 
G. ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 – Program vrtca. 
 
AD5 
Pod točko pet se je razvila debata glede ponudbe zunanjih izvajalcev interesnih dejavnosti, 
sodelovanja z zunanjimi institucijami … G. ravnatelj je povedal, da je potekel mandat članom v svetu 
zavoda staršem, katerih otroci so zapustili vrtec. Zato potrebujemo dva nova predstavnika. 
 
Predlagali smo, da za spodaj navedene sklepe glasujemo na korespondenčni seji: 

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. 

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. 
 
Na seji predstavniki Sveta staršev programa vrtca nismo bili sklepčni, zato smo izvedli 

korespondenčno sejo in glasovanje po e-pošti (od 4.10 do 6.10.2019). V roku smo prejeli 7 glasov ZA, 

0 glasov proti, neoddana sta bila 2 glasova. 
 
Na podlagi navedenega ugotavljamo, da so sklepi sprejeti in sicer se sklepi korespondnče seje glasijo: 
 

SKLEP 1: Svet staršev imenuje za predsednico svet staršev vrtca za šolsko leto 2019/2020 go. 
Katarino Pernek. 
 

SKLEP 2: Svet staršev vrtca imenuje za namestnico predsednice svet staršev vrtca za šolsko leto 
2019/2020 go. Sabino Ferk. 
 

SKLEP 3:  Svet staršev vrtca imenuje go. Katarino Pernek v svet zavoda do 6. 5. 2022 oz. do 
spremembe ravni šolanja otroka. 
 

SKLEP 4:  Svet staršev vrtca imenuje go. Sabino Ferk v svet zavoda do 6. 5. 2022 oz. do spremembe 
ravni šolanja otroka. 
 
 
Zapisal: Matjaž Pungartnik 


