
V Komendi, 1.10.2019 

Zapisnik sestanka sveta staršev Vrtca Mehurčki 

 

1. Izvolitev predstavnikov sveta staršev 

 

- predsednik: Davor Klemen (Čebelice); davor.klemen@gmail.com 

- namestnica: Demšar Helena (Račke) 

- zapisnikar: Uroš Pušnik (Mucki) 

 

2. Poročilo dela vrtca za leto 2018/19 (opravil g. ravnatelj, Blaž Kölner) 

Izpostavljene so bile naslednje zadeve: 

 72,9% prisotnost otrok, 63 zaposlenih 

 Izpeljanih je bilo večina zadanih projektov, poudarek na spoštljivi komunikaciji, gozdni vrtec,    

gibanje v dnevni rutini, gibalne urice, vrtičkanje, pevski zbor. 

 Nadstandardne dejavnosti: tabor, plavalni tečaj, plesna šola Miki, judo, angleščina 

 2 x svet staršev , 2 x roditeljski sestanek + zaključek 

 Letno poročilo se lahko dobi na spletni strani vrtca 

 

3. Predstavitev predloga letnega načrta vrtca za leto 2019/20 (opravil g. ravnatelj, Blaž Kölner) 

Izpostavljene so bile naslednje zadeve: 

 letos 353 otrok – 19 oddelkov – 14 odlog osnovne šole 

 dodaten vpis otrok, prostora je še za 6 otrok 

 Tabor: ne samo za najstarejše ampak tudi leto mlajše 4-5 let 

Na tej točki je bilo s strani staršev izpostavljeno, da so nekateri otroci zaradi združevanja v 

mlajše skupine prikrajšani za nekatere dejavnosti. 

 

Dogovorjeno je bilo, da se v toku leta za predmetne skupine opravi anketa med starši kdaj bi 

želeli, da otroci odidejo na tabor. V spomladnem delu, ko so tudi mlajše skupine načeloma že 

starostno v rangu, primernem za odhod na takšno dejavnost, ali kot je sedaj, v začetku 

šolskega leta, jeseni. 

 zaposleni: 19 vzgojiteljic + 19 pomočnic; študentsko delo je kot dodatna pomoč 

išče se nadomeščanje za svetovalno delavko 

 projekti: gozdni vrtec, gibanje v dnevni rutini, 3 delavnice s področja zdravstvene vzgoje, 

trajnostna mobilnost 

 včlanitev otrok v knjižnico: naj jih starši vpišejo čim več 

 Dodatne dejavnosti:  

o Angleščina – za najstarejše skupine – Moste 

o Vrtičkanje 

o Športno gibalni program: mali sonček 
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 Skupne dejavnosti, ki se bodo še odvijale v toku leta :  

o roditeljski sestanki,  

o teden otroka,  

o 40 let vrtca-proslava 

o Tradicionalni slovenski zajtrk, Gregorjevo, April: svetovni dan zdravja 

 Predavanja za starše:  

- 14.11.2019 varna raba interneta,  

- še eno predavanje bo v aprilu 2020, starši bodo o tem pravočasno obveščeni 

 

4. Izvolitev predstavnika staršev v sklad vrtca – pregled in porazdelitev sredstev sklada. 

 

 Izvoljena je bila Anja Pavrič, predstavnica iz skupine Mravljice 

 Dogovorili smo se, da se na naslednjem sestanku Sveta staršev še nekoliko podrobneje 

opredeli izkoriščanje sredstev sklada 

 

5. Predlogi in vprašanja staršev, razno: 

 

Nekatere pripombe in vprašanja so bili izpostavljeni v toku predstavitev dela za preteklo leto in 

za predstavitev predvidenega dela v tekočem letu. Izpostavljamo najpomembnejše točke v 

celotnem toku sestanka: 

 Januar – razpis za novega ravnatelja – 4.2. ali 6.2. predstavitev kandidatov za novega 

ravnatelja, potrebno je narediti termin za sestanek Sveta staršev, ki se bo pokrival s temi 

predstavitvami 

 Parkiranje – paziti na parkiranje pred vrtcem - ne zasedati mesta za invalide, to naj 

predstavniki sveta staršev izpostavijo tudi na roditeljskih sestankih 

 Pri oddaji in sprejemu otrok naj nas vzgojiteljice vidijo; ko so zunaj, naj starši ne hodijo noter 

v ograjen del, to naj predstavniki sveta staršev izpostavijo tudi na roditeljskih sestankih 

 Spanje v vrtcu – dogovor znotraj skupine z vzgojiteljico 

 Predlog za delavnice: Kuhinja in Lego delavnica – izpostavljeno, da bi lahko sodelovali s šolo. 

Predstavniki vrtca bodo preverili te možnosti in Svet staršev o tem obvestili na naslednjem 

sestanku 

 Priredba spletne strani vrtca za mobilne naprave. Ravnatelj je povedal, da se bo stran 

prenovila in da bodo ob prenovi imeli v mislih tudi to. 

Sestanek se je pričel ob 18.00 in končal ob ca. 20.00. 

 

Zapisnik pisal 

Uroš Pušnik, izvoljeni zapisnikar 

 

Zapisnik potrdil 

Davor Klemen, predsednik Sveta staršev 


