
 
Datum: 30.9.2020 
Vrtec Mehurčki 
 

ZAPISNIK 
 

1. redne seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2020/2021, ki je bil v sredo, 30.9.2020, ob 
17.30 uri v enoti Čebelica (osrednji prostor).  

 
Prisotni:  
- 15 članov in članic Sveta staršev Vrtca Mehurčki  
- Blaž Kölner, ravnatelj 
- Maja Spruk, pomočnica ravnatelja  
- predstavnica zaposlenih  
- predstavnica sindikata Vrtca Mehurčki 
 
Opravičeno odsotni: 3 člani Sveta staršev  
 
Ravnatelj vrtca g. Blaž Kölner je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, ki je bil posredovan skupaj 
z vabilom na redno sejo Sveta staršev:  
 
1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev Vrtca Mehurčki.  
2. Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2019/20.  
3. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2020/21. 
4. Izvolitev predstavnika staršev v Svet zavoda Vrtca Mehurčki.  
5. Izvolitev predstavnika staršev v UO sklada Vrtca Mehurčki.  
6. Predlogi in vprašanja staršev.  
 
 
1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev Vrtca Mehurčki 
 
Svet staršev vrtca je za predsednico Sveta staršev soglasno imenoval go. Anjo Maleš (predstavnico skupine 
Želvice).  
 
 
  



2. Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2019/20  
(opravil g. ravnatelj Blaž Kölner)  
 
Šolsko leto 2019/20 je bilo posebno zaradi stanja epidemije covid. Povprečna prisotnost otok v šolskem 
letu 2019/20 je bila 68,5%. Do marca 2020 je program Vrtca Mehurčki potekal normalno, večina zadanih 
projektov je bila izpeljanih (npr. letovanje in plavalni tečaj sta bila izvedena, kot je bilo predvideno), od 
razglasitve epidemije dalje pa je prišlo do sprememb:  
 

 Vrtec je bil v času razglašene epidemije v Republiki Sloveniji zaprt od 16. marca do 18. maja 2020. 

 V času od 18. maja do 31. maja 2020 so bili skladno s priporočili NIJZ v vrtcu organizirani oddelki 
po največ 8 oz. 10 otrok.  

 Iz enakega razloga so bile v drugi polovici leta določene dejavnosti odpovedane oz. začasno 

prestavljene.  

 Po 15. maju 2020 se je delo organiziralo na način, da je bilo med oddelki čim manj združevanja 

otrok. Enota Čebelica je bila zaradi primera okužbe v poletnem času 14 dni zaprta.  

 Cilj je, da se tudi letos skupine čim manj združujejo, kar pa pomeni veliko prilagajanja in 

organizacije dela.  

3. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2020/21 
 
Ravnatelj je predstavil letni delovni načrt vrtca Mehurčki za 2020/2021, v katerem je predvidenih nekaj 
novosti. Sama organizacija dela je prilagojena epidemiološkemu stanju, pri čemer gre za poudarek na 
bivanju na prostem – vsi interni izobraževalni aktivi so usmerjeni v smer, da poteka čim več aktivnosti 
zunaj.  
Po letnem delovnem načrtu so načrtovani projekti (kot so skupna druženja v okviru vrtca) prestavljeni v 
naslednje leto (v pomladansko obdobje). V tem šolskem letu skupine ostanejo oblikovane, kot je bilo 
predvideno: v starostnih skupinah 1-3 leta je vključenih po 14 otrok, pri starejših skupinah ostaja prostor 
za vključitev še za 1-2 otroka. 
 
Obogatitvene dejavnosti: angleščina, vrtičkanje in ostale dejavnosti se bodo izvajale po predvidenem 
načrtu. Nadstandardne obvrtčevske dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci za drugo starostno 
obdobje, so se s septembrom 2020 odpovedale na podlagi sprejetih priporočil NIJZ. Zunanji izvajalci so bili 
o odločitvi ustrezno obveščeni. Tudi sodelovanje in fizični stiki z dobavitelji se omejujejo na ustrezen način 
(sprejemanje zunaj prostorov vrtca in omejitev komunikacije na elektronske medije).  
 
Nogomet se izvaja na zunanjem igrišču; prostori za ostale dejavnosti so omejeni za uporabo – prostorsko 
in časovno prilagajanje dejavnosti.  
Plesne urice so odpovedane – preučitev možnosti, da bi to dejavnost otrokom ponovno omogočili, vendar 
ostaja problem najema prostora za izvedbo v popoldanskem času. Edini primeren prostor je osrednji del 
v enoti Čebelica, ki je za uporabo na voljo po 17.30 uri. Svet staršev vrtca je glasoval o izvajanju 
nadstandardnih dejavnosti v tem prostoru in z večino glasov proti je bilo sprejeto, da se dejavnosti v 
osrednjem delu vrtca ne bodo izvajale.  
Sklepno priporočilo Sveta staršev: zunanje izvajalce usmeriti na občino, da se preveri možnost uporabe 
športne dvorane.  
 



Plavalni tečaj in tabor, planirana za izvedbo v jeseni 2020, sta prestavljena na pomladanski čas 
(predvidoma v mesec maj); potek bo odvisen od epidemioloških razmer. Ostali izleti ostanejo načrtovani 
za spomladansko obdobje.  
Lansko leto je bilo zaradi nepredvidenih zdravstvenih razmer opravljeno samo portetno fotografiranje 
otrok in starši so predlagali izvedbo skupinskega slikanja otrok starejših starostnih skupin že v jesenskem 
času, slikanje otrok starostne skupine 1-2 leti pa bi opravili v spomladanskem času (običajno se vse skupine 
fotografira v enem dnevu). Poleg fotografije v fizični obliki bi naročniki prejeli tudi fotografijo v digitalni 
verziji. Vrtec bo zunanjemu izvajalcu predstavil izglasovani predlog.  
 
Glede fotografiranja dejavnosti, ki potekajo v posamezni skupini, je bilo predlagano, da se vzgojiteljic ne 
omejuje z objavo dovoljenega števila fotografij (10 objavljenih fotografij mesečno) oz. naj se število 
fotografij poenoti. Izrazila se je prošnja, da se za fotografiranje otrok ne uporablja osebnih telefonov 
(varstvo osebnih podatkov) – predlaga se fotografiranje z vrtčevskim fotoaparatom.  
 
Vrtec se je pridružil mednarodnemu projektu Erasmus+.   
 
4. Izvolitev predstavnika staršev v Svet zavoda Vrtca Mehurčki  
 
Prestavnik staršev je zastopnik odločitev Sveta zavoda in zagovarja stališča staršev, odloča o pritožbah ter 
sodeluje pri sprejemanju letnega finančnega načrta. Seje Sveta zavoda potekajo trikrat letno. 
Svet staršev je javno glasoval in za člana staršev v Svet zavoda soglasno imenoval g. Ceneta Čučnika 
(predstavnika skupine Metuljčki). 
 
5. Izvolitev predstavnika staršev v UO sklada Vrtca Mehurčki  
 
UO sklada Vrtca Mehurčki obravnava načrt finančnega stanja vrtca in načine črpanja finančnih sredstev 
(npr. za sofinanciranje plavalnega tečaja, dejavnost zbiranja starega papirja, itd.) 
 
Svet staršev je javno glasoval in za članico staršev v Upravni odbor sklada Vrtca Mehurčki za 2-letni mandat 
soglasno imenoval go. Anjo Maleš (predstavnico skupine Želvice). 
 
6. Predlogi in vprašanja staršev 
 
Določeni predlogi in vprašanja so bili izpostavljeni v okviru predstavitve predvidenega dela v tekočem letu.  
 
Predlog ravnatelja, s katerim so se člani Sveta staršev strinjali in ga soglasno potrdili, je bil, da se pri 
pripravi Pravilnika o delovanju Sveta staršev iz pravil črta “izvolitev namestnika” predsednika Sveta 
staršev. Skladno s sprejeto odločitvijo se namestnika ne imenuje in pravila delovanja Sveta staršev vrtca 
Mehurčki se spremenijo v delu, ki se navezuje na namestnika predstavnikov.  
  
Sestanek seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki se je pričel ob 17.30 in končal okoli 19. ure.  

 

Zapisnikarica: Anja Čebulj 
 


