
  
Datum: 29. 9. 2021 

Vrtec Mehurčki  

  

ZAPISNIK  

  

1. redne seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2021/22, ki je bila v SREDO, 29. 9. 2021, ob 

19. uri preko spletnega orodja Zoom. 

  

Prisotni:   

- 16 članov in članic Sveta staršev Vrtca Mehurčki  

Rok Furlan (Levčki), Maša Novak (Polžki), Natali Bukovec (Sovice), Nika Peterka Kubelj 

(Pikapolonice), Lara Zupan (Delfinčki), Lucija Slapar (Ribice), Maja Janežič (Krtki), Ursula Spruk 

(Pingvini), Cene Čučnik (Metuljčki), Urška Zabret (Želvice), Afrodita Kordež (Miške), Žiga Lipar 

(Čebelice), Kristina Hafner Jenko (Žabice), Matej Tancek (Petelinčki), Anja Pavrič (Gosenice), Špela 

Vrček (Polhi) 

- Blaž Kölner, ravnatelj 

- Maja Spruk, pomočnica ravnatelja 

- Rebeka Prosenc, predstavnik sindikata 

 

Opravičeno odsotni: Jure Vezjak (Račke), Simona Ožura (Čmrlji) 

  

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 2020/21. 

3. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2021/22 

4. Izvolitev predstavnika staršev v UO sklada Vrtca Mehurčki. 

5. Predlogi in vprašanja staršev. 

  



1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev Vrtca Mehurčki  

  

Svet staršev vrtca je za predsednico Sveta staršev soglasno imenoval go. Natali Bukovec, za namestnika 

predsednika pa g. Matej Tancek. 

  

    

2. Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2020/21   

 

G. Blaž Kolner je predstavitev izvajanje Letnega delovnega načrta. Predstavljeno je bilo, da večjega 

števila skupin ni bilo potrebno pošiljati v karanteno. Dvakrat je bilo potrebno ukrepati zaradi lažnih 

testov, vendar so po dveh dneh prišli otroci nazaj. 

 

Zaradi COVID-19 je situacija bolj pestra, vendar večjih težav pri izvajanju rednega programa ni bilo. 

 

Ravnatelj želi, da bi vrtci čimdlje ostali odprti. Procentualno smo imeli kar visoko število otrok v 

vrtcu, ki so potrebovali nujno varstvo - nad slovenskim podprečjem. 

 

Program dela in projekti so bili izvedeni v mehurčkih, brez večjih dogodkov - saj niso bili mogoče 

zaradi priporočil in odlokov Vlade RS. 

 

Izveden je bil tabor, plavanje pa ne. Nadstandardne aktivnosti so bile v okviru vrtca zaradi 

epidemije odpovedane in so jih organizatorji prirejali na drugih lokacijah. 

 

Svet starštev je soglasno sprejel poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za 

šolsko leto 2020/21. Pripomb ni bilo. 

 

  

3. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2021/22  

  

G. Blaž Kolner je prezentiral predlog Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2021/22. 

 

Svet staršev je soglasno sprejel predlog Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 

2021/22. Pripomb ni bilo. 

 

 

4. Izvolitev predstavnike staršev v UO sklada Vrtca Mehurčki. 

  

Ker je z letošnjim letom UO sklada Vrtca Mehurčki izgubil dva člana, sta bila soglasno sprejeta dva nova 

in sicer g. Matej Tancek iz skupine Petelinčki, ter g. Rok Furlan iz skupine Levčki. 

 

Anja Pavrič (Gosenice) ter Jožica Smrečnik (Gosenice) pa ostajata še naprej članici UO sklada Vrtca 

Mehurčki 



 

5. Predlogi in vprašanja staršev  

  

Anja Pavrič 

1. Kako je s kolesarnicami v Komendi in v Mostah? 

G. Blaž Kolner odgovarja, da se lahko zadaj pušča kolesa, sprednja pa je zaklenjena. V planu je nova 

kolesarnica v Komendi. V Mostah pa Vrtec gostuje, tako, da dodatnih investicij ne morejo delati. Podan 

je bil predlog, da se povežemo z Šolo v Mostah. 

 

2. Problematika glede stranišča za vrtec 

Na stranišče morajo otroci hoditi od zunaj po pločniku. 

 

3. Slikanje otrok 

Lansko leto je bilo samo skupinsko slikanje - dogovorjeno tudi v svetu staršev. 

Letos bo slikanje spomladi, odvisno od situacije COVID-19. 

 

4. Nasilje v vrtcu med otroci 

Starši so opazili medvrtniško nasilje. Imeli so idejo, da naredijo kotičke za mediacijo. 

G. Blaž Kolner je pojasnil, da najmlajši takih situacij ne predelujejo zaradi svoje starosti. Verjame pa, da 

vzgojitelji ustrezno ukrepajo. 

 

5. COVID-19 situacija 

Starše skrbi oz. se govori, da zaradi PC pogoja slišijo govorice, da bodo prišli cepilni avtobusi, ki bi otroke 

cepili brez vprašanja staršev. 

G. Blaž Kolner zagotavlja, da preko staršev vrtec ne bo šel. 

 

Lara Zupan 

1. Vprašanje glede obveščanje slikanja. Lansko leto je bilo narejeno na hitro. 

G. Blaž Kolner je pojasnil, da je bilo slikanje tako na hitro, da drugačno obveščanje ni bilo možno. 

 

Ursula Spruk 

1. Ali se bodo skupine spreminjale v prihodnjih letih 

G. Blaž Kolner je pojasnil, da je samo ena heterogena skupina. Možno je, da so lansko glede na pogoje 4 

otroci izven starostne skupine. 

Oblikovanje skupin je odvisno od vpisov in izpisov. Cilj vrtca je, da so skupine optimalno polne. 

 

Afrodita Kordež 

1. Varnost otrok v šoli in iz šole 

Predlagajo izboljšanje varnosti. Podaljšanje intervala semaforja v Komendi. 

 

Matej Tancek 

1. Mehurčki in prenos bolezni med skupinami 



G. Blaž Kolner pojasnjuje, da s trenutno kadrovsko situacijo ni možno zagotavljati mehurčkov. Zelo se 

spremlja nujnost združevanj skupin v popoldanskem času. 

 

Lara Zupan 

1. Podana je bila pohvala za prehrano. 

G. Blaž Kolner bo pohvale prenesel vodji kuhinje. 

 

Kristina Hafner 

1. Komentar na heterogeno skupino 

Pohvala glede sodelovanje starejših in mlajših otrok. 

Težavo edino vidi pri spanju, saj so mlajši navajeni spati v večjem miru kot starejši. 

 

Matej Tancek 

Je predlagal, da bi Vrtec začel delati na dolgoročnem planu, kje se vrtec "vidi" v prihodnosti glede novih 

objektov. 

 

  

 

Seja Sveta staršev Vrtca Mehurčki se je zaključila 20:30. 

Zapisnikar: Matej Tancek  

  


