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                                                                              ZAPISNIK                                                                                        
    2. redne seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2020/2021, ki je bil v sredo, 24.2.2021, 
ob  18.00 uri preko spletnega okolja Zoom.   

Prisotni:   

- 13 članov in članic Sveta staršev Vrtca Mehurčki   

- Blaž Kölner, ravnatelj  

- Maja Spruk, pomočnica ravnatelja   

- predstavnica zaposlenih   

- predstavnica sindikata Vrtca Mehurčki  

Opravičeno odsotni: 5 članov Sveta staršev  

Ravnatelj vrtca g. Blaž Kölner in predsednica Sveta staršev sta pozdravila vse prisotne. Predlagan je 
bil dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na redno sejo Sveta staršev:   

1. Potrditev zapisnika 1.seje.   

2. Pregled izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prvem polletju in načrt za drugo 
polletje.                                                                                                                                            
3. Predlogi, pobude in vprašanja .    

 

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje  

Svet staršev vrtca je soglasno potrdil zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 30.9.2020. 

 
2. Pregled izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prvem polletju in načrt za drugo 
polletje.  (opravil g. ravnatelj Blaž Kölner)   

Šolsko leto 2020/21 je bilo tudi tokrat posebno zaradi stanja epidemije covid. Vrtec je normalno deloval 
do 23. oktobra 2020. Do 26.1.2021, ko so se vrtci zopet odprli, pa je bilo organizirano nujno varstvo. 
Najprej je bilo prisotnih 24 otrok, do januarja pa 113. Kar je 34 % vpisanih otrok. Na ministrstvo je bil 
tudi z naše strani podan predlog, da staršem, ki otrok niso imeli v vrtcu ne bi bilo potrebno plačilo le 
tega. A se je ministrstvo odločilo, da predlog velja le za vrtce v črnih regijah. Od torka 26.1.2021 pa je 
vrtec pričel delovati v polnem obsegu. Upoštevajo se navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport ter priporočila NIJZ. Otroci ostajajo v svojih mehurčkih. Za zaposlene je organizirano testiranje, 
pri katerem pa se je pojavilo nekaj težav z lažno pozitivnimi testi oz. izvidi. Sicer pa smo bili odprtja vsi 
veseli, še najbolj pa otroci. Pri mlajših skupinah je bilo nekako potrebno ponoviti uvajanje, starejši pa 
po večini niso imeli težav. Za dodatno pomoč pa so bile letos vpeljane tudi 3 študentke. Izvedeno je 
bilo slikanje otrok starejših skupin. V načrtu pa je slikanje še mlajših skupin. Načrti za naprej pa so 
podobno kot sedaj. Zunanjih dejavnosti ne bo. Tabor in plavanje pa sta še vedno pod vprašajem. 



Oddelki ostajajo celote. Temu so tudi prilagojene dejavnosti. Letos pa bi se odločili za nekaj sprememb 
v smislu prevetritve vzgojnih tandemov. Na spletni strani je bil objavljen poziv k vpisu otrok v vrtec, 
vpis je mogoč do 31.3.2021. Na občino je bil podan predlog o dvigu cen vrtca, o katerem pa še niso 
razpravljali. Sprejet pa je bil predlog, da je s 1.9.2021 brezplačni vrtec za drugega sorojenca.  Pričel se 
je program Erasmus+. V vrtcu pa je prišlo do nekaj izboljšav. Sedaj imajo v lasti 3 tablice, prav tako pa 
so bile zamenjane nekatere omare oz. pohištvo.     

   

3. Predlogi, pobude in vprašanja  

Pogovor je zopet nanesel na gradnjo novega vrtca, a so trenutno občinske finance usmerjene drugam. 
Predstavnica skupine Ježki izpostavi vprašanje o prenočitvi otrok v vrtcu. Odgovor ravnatelja je, da se 
prenočitev lahko izvede. Seveda ob dogovoru z vzgojiteljicami in upoštevanjem priporočil NIJZ. Ob 
razpravi o prevetritvi vzgojnih tandemov je bilo izraženo, da nekateri predstavniki skupin temu 
nasprotujejo.  
 

Sestanek seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki se je pričel ob 18h in končal okoli 19. ure.  

Zapisnik sestavila: Anja Maleš 


