
 

                           ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 

 

V sredo 9.2.2022 smo se predstavniki skupin udeležili 2. seje sveta staršev ob 17 uri preko 

zoom povezave. Seje se je udeležilo 13 staršev in gospod ravnatelj. Gospa Maja Spruk in 

gospa Urška Zabret sta opravičili svoj izostanek.  

 

1. OBNOVA 1. SEJE: 

a)na začetku nas je gospa Natali Bukovec opomnila o dogodkih 1. seje in sicer da nas 

je 16 staršev, gospod ravnatelj, gospa pomočnica ravnatelja in predstavnik sindikata. 

V 1. seji smo izvolili predsednika in njegovega namestnika, predebatirali lansko šolsko 

leto ter šli čez zapisnik za letošnje šolsko leto. Prav tako smo izvolili predstavnika 

šolskega sklada in pod razno izpostavili tematiko nasilja med vrstniki, stranišča, 

varnost v prometu. Nato nam je gospa Natali še povedala česa se bomo dotaknili še v 

2. seji in to je tematika še iz 1. seje, vrtec v času epidemije ter povpraševanje, 

problematika in pohvale s strani staršev otrok. 

 

 

2. PROBLEMATIKA IN REŠITVE IZ 1. SEJE 

A) Nasilje med vrstniki: 

V 1. seji je bilo izpostavljeno nasilje med vrstniki. Narejen je bil razgovor z 

vzgojiteljicami in starejšimi skupinami v vrtcu. Dogovorili so se da bodo omejevali 

stik med otroci kjer je to opaženo, se o tem več pogovarjali ter razdeljeni so bili 

letaki in dodatno gradivo na temo nasilja. Če bodo še vedno težave je tudi 

dogovor z gospodom Markom Juhantom, da bo predaval na to temo. 

B) Stranišča: 

Starši so izpostavili, da v vrtcu v Mostah stranišče ni dostopno ko so otroci zunaj. Predlagali 
so da se zgradi prenosno stranišče, ampak je gospod ravnatelj rekel, da gradnja prenosnega 
stranišča trenutno ni mogoča. Zato je podal  vzgojiteljicam naprej informacijo da naj otroke 
pošljejo prej na stranišče predno gredo ven ali pa naj ena izmed vzgojiteljic hodi skupaj z 
otroci notri na stranišče. 

C) Varnost v prometu: 

Kot težava je bil izpostavljen semafor v Komendi pred šolo in vrtcem, da je zelen 

stric za prehod za pešce prekratek. Gospod ravnatelj je zadevo posredoval naprej 



predstavnici vrtca in predsednici v Svetu za preventivo v cestnem prometu ampak 

točnega odgovora ni bilo, tako da interval semaforja ostaja tak kot je bil do sedaj. 

 

 

3. VRTEC V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 

Gospa Natali je nagovorila gospoda ravnatelja, da nam staršem pove malo več o tem 

kako deluje vrtec v času epidemije. Ravnatelj je rekel da je težko obdobje za njimi, saj 

je bilo zelo veliko okužb tako med otroci kot med vzgojiteljicami in je tako prišlo do 

pomanjkanja kadra. V pomoč so vskočile študentke, ki so že pred časom pomagale v 

vrtcu, prav tako so pomagali gospod ravnatelj, pomočnica ravnatelja, vodja prehrane 

in včasih tudi perica. Sedaj ko pa je prišel nov odlok glede karanten je tudi za vrtec 

vse skupaj lažje in tudi vzgojiteljice počasi prihajajo nazaj v službo. Izpostavil je tudi 

da redno vodijo evidenco okuženih in karanten, da so po navodilih ob prekoračitvi 

okužb v več kot 50% oddelkih (v 12 od 18-ih) stanje sporočili na NIJZ, od katerih pa 

nadaljnjih navodil oz. ukrepov niso prejeli. 

Na kratko nam je tudi povedal prihodnje plane, ki jih imajo v načrtu za drugo polovico 

šolskega leta. Za starejše skupine v vrtcu organizirajo tabor ter plavalni tečaj. Prav 

tako načrtujejo ob koncu šolskega leta zaključno druženje staršev, otrok in 

vzgojiteljev. 

Prav tako računa na to da se bo svet staršev enkrat sestal v živo. 

 

4. RAZNO 

Pod četrto točko je gospa Natali nagovorila predstavnike, da povprašajo v svojih 

skupinah, če imajo starši kakršno koli vprašanje, težavo, pohvali. Izpostavljenih je bilo kar 

nekaj težav in sicer združevanje skupin, obvestila ko otrok zboli, obveščanje ko kdo drug 

nadomešča vzgojiteljici, vrata na igrišču za parkiranje avtomobil, fotografiranje otrok, 

prostor v vrtcu. Vsako temo smo tudi podebatirali ter poskušali najti za to ustrezno 

rešitev. 

A) Združevanje skupin: 

Starši so izpostavili, da se otroke zjutraj prepozno loči in popoldne prepozno združi in 

zato pride do povečanja obolelih otrok. Gospod ravnatelj je povedal da se prvo 

skupino loči ob 7 uri zjutraj in zadnjo skupino najkasneje ob 7.30,  

ter da jih popoldne združijo po 15 uri. Prav tako je ena iz med mamic povedala da je 

enkrat prišla po otroka v vrtec ob 14.50 kjer so bile prisotne 4 strokovne delavke in 

približno 24 otrok. Rekla je da so bili skupaj in ne ločeni in jo je to zmotilo, saj zaradi 

take situacije pride do več obolelih otrok. Gospod ravnatelj je rekel da se bo 

pogovoril z vzgojiteljicami. 

 

B) Obvestilo ko otrok zboli: 

Izpostavljeno je bilo, da nekateri starši niso obveščeni ko v njihovih skupinah razsajajo 

bolezni(kot so viroze, driska, norice) in želijo da bi bili o tem obveščeni. In tudi na nas 

starših je da otrok ne vozimo bolnih v vrtec, ter ko otrok zboli to javimo vzgojiteljicam 

preko e-asistenta, da podajo informacijo naprej ostalim staršem. Zavedamo se da vse 



ni korona in zato bi bilo primerno, da so o bolezni otrok obveščeni tako vzgojiteljice 

kot starši otrok, kateri so še v vrtcu. 

 

C) Obvestilo ko je nadomeščanje vzgojiteljic: 

Starši so prosili gospoda ravnatelja, če jih lahko obvesti ko je namesto primarnih 

vzgojiteljic, nadomeščanje bodisi študentka ali kdo drug. Gospod ravnatelj je rekel da 

ob daljših bolniških odsotnostih, vedno da obvestilo preko e asistenta, ampak tokrat 

je bilo toliko obolelih vzgojiteljic, da za naslednji dan ni vedel kdo bo nadomeščal, 

zato tudi ni bilo nobenega obvestila. 

 

D) Vrata, ki vodjo na parkirišče pred enoto Čebelice: 

Starši prosijo, če se lahko vrata odprejo že ob 6 uri zjutraj, ampak je gospod ravnatelj 

rekel, da jih hišnik odpre ob 7uri, saj se šele takrat začne gneča, ko otroci hodijo v 

šole vrtce in jih starši puščajo. Je pa tudi povedal, da so vrata odklenjena in če bi bila 

res že gneča ob 6 uri zjutraj lahko takrat starši sami odprejo parkirišče. Prav tako je 

bilo izpostavljeno, da ovinek, ki je pri športni dvorani je zelo nepregleden in se prosi, 

če bi se lahko tja postavil ogledalo, za boljši pregled. Prav tako je potrebno obnoviti 

rumeni križ pred vrati, ki vodjo na igrišče, kjer je urejeno parkirišče, saj nekateri starši 

potem puščajo avto pred vrati in je tako nedostopno za ostale avtomobile samo 

parkirišče. 

 

E) Fotografiranje otrok: 

Izpostavljeno je bilo, da fotografije, ki jih vzgojiteljice naredijo z fotoaparati niso lepe 

in starši prosijo, če lahko slikajo z svojim telefonom. Gospod ravnatelj je pojasnil, da 

zaradi pravne podlage to ni dovoljeno in je izključil to možnost. 

 

F) Prostor v starem delu vrtca: 

V starem delu vrtca starši puščajo kolesa, skiroje, poganjalčke od otrok in tako 

zasedejo ogromno prostora notri. Gospod ravnatelj je povedal da se bo zgradila 

kolesarnica, kjer bodo starši lahko puščali kolesa, skiroje in poganjalčke od otrok. 

 

 

5. ZAKLJUČELK 

Kot zaključek se nam je gospod ravnatelj zahvalil za prisotnost in sodelovanje. Prav 

tako upa da se bomo lahko v prihodnje vsaj enkrat videli v živo 

 

 

 

Sejo smo zaključili ob 18.15 

 


