
 
Komenda, 28. 9. 2022 

 

ZAPISNIK 

1. redne seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2022/2023, ki je 

bil v sredo, 28. 9. 2022, ob 18 uri v enoti Čebelica (osrednji prostor). 

 

PRISOTNI: 

- 12 članov in članic Sveta staršev Vrtca Mehurčki 

- Blaž Kölner, ravnatelj 

- Maja Spruk, pomočnica ravnatelja 

- predstavnica sindikata Vrtca Mehurčki 

 

Opravičeno odsotni: 5 članov 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. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 

2022/23 

3. Izvolitev nadomestnega člana Sveta zavoda Vrtca Mehurčki. 

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. Le ta pa je izbrala g. Matej Tancek za namestnika predsednice Sveta 

staršev. 

 

2. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta Vrtca Mehurčki za šolsko 

leto 2022/23 

(g. ravnatelj Blaž Kölner) 

Ravnatelj je predstavil je pomembnejše programske točke iz Letnega delovnega 

načrta Vrtca Mehurčki za šolsko leto 2022/23. 



Svet staršev je dal soglasno pozitivno mnenje. 

 

3. Izvolitev nadomestnega člana Sveta zavoda Vrtca Mehurčki. 

Go. Uršula Spruk je bila soglasno sprejeta za nadomestno članico Sveta zavoda 

Vrtca Mehurčki. 

 

4. Izvolitev predstavnika staršev v UO sklada Vrtca Mehurčki. 

Svet staršev je soglasno sprejel člane UO sklada Vrtca Mehurčki, ki so: 

 Rok Furlan 

 Matej Tancek 

 Anja Pavrič 

 Lara Zupan 

 

5. Predlogi in vprašanja staršev. 

Pod zadnjo točko pa so predstavniki staršev razvili debato v parih temah. 

 

a. Fotografiranje 

Predstavnik staršev je prenesel predlog iz svoje skupine, da bi omogočili 

portretno fotografiranje poleg že organiziranega skupinskega fotografiranja. 

Predstavniki vrtca so predlog zavrnili z obrazložitvijo, da so z nekaterimi otroci 

na dan fotografiranja kar precejšnje težave – sploh za novince in, da portretno 

fotografiranje vzame veliko organizacijskega časa. 

Svet staršev je predlog večinsko zavrnil z obrazložitvijo, da starši portretno 

fotografiranje lahko organizirajo sami pri izbranem fotografu. 

 

b. Pošiljanje dnevnika staršem po eAsistentu  

Predstavnik staršev je podal predlog, da bi vzgojiteljice pošiljale dnevnik 

staršem preko eAsistenta, saj da po novem že vpisujejo zaradi lastne 

evidence. 

Svet staršev je predlog večinsko zavrnil, saj bi vsakodnevno prejemanje e-mail 

obvestil s strani vrtca – eAsistenca motilo nujna obvestila, ki prihajajo samo 

občasno. 

 

 

 



c. Podvojeni uporabniški računi v eAsistentu 

Predstavnik staršev je sporočil, da imajo nekateri starši podvojene 

uporabniške račune v sistemu eAsistent. Vodstvo vrtca je temu pritrdilo in 

izdalo navodila, da naj se ti starši obrnejo na vodstvo vrtca in bodo uredili 

združevanje računov. 

 

d. Odjavljanje otrok 

 

Ravnatelj je opozoril, da po novem vzgojiteljice vnašajo udeležene otroke v 

dnevnik v eAsistent in morajo zdaj starši obvezno odjavljati otroke preko 

eAsistenta. V nasprotnem primeru se strošek prehrane obračuna po rednem 

ceniku – brez sofinanciranja. 

 

 

e. Način plačila vrtca 

Ravnatelj je sporočil, da je s prehodom na zunanje računovodstvo možno 

urediti eRačun in pa trajnik kot način plačila vrtca. O novih možnostih načinov 

plačila bo vrtec vse starše ponovno obvestil. 

 

f. Združevanje skupin 

Predstavnik staršev je sporočil, da se je v času poletnih počitnic združevalo 

otroke po skupinah tako, da sta bila otrok ali dva določena v drugo skupino, 

ostali pa so bili številčneje razporejeni med ostale skupine. 

Vodstvo vrtca je pojasnilo, da ko se gre za počitniško začasno združevanje 

skupin, otroke iz skupin, katere se začasno zapirajo, delije med ostale skupine 

popolnoma enakomerno. Razporeditev otrok delajo glede na podatke 

prijavljenih otrok, kateri bodo v varstvu med počitnicami. In tako se zgodi, da 

starši prijavijo otroka na varstvo, nato pa otroka ne pripeljejo v varstvo in 

prihaja do primerov, kjer sta lahko določen otrok ali dva sama v »tuji« skupini. 

Taki primeri naj bi bili redki in enodnevni. 

 

g. Podražitev oskrbnin 

Predstavnik staršev je izpostavil, da podražitev oskrbnin ni bila ustrezno 

skomunicirana s starši.  

Ravnatelj je potrdil neobveščanje o zadnji podražitvi in se zavezal, da bo v 

prihodnje obveščal tudi o tem preko eAsistenta. 

 

h. Objava jedilnikov 

Predstavnik staršev je sporočil, da naj jedilniki nebi bili pravočasno objavljeni 

na spletni strani. 

Ravnatelj je predstavil statistiko objav jedilnikov za zadnje pol leta in je priznal 



napako, da sta bila dva jedilnika objavljena prepozno – v torek. 

Vsi ostali pa v petek oz. najkasneje do ponedeljka zjutraj – pred začetkom 

varstva. 

 

i. Posodobitev kontaktov na spletni strani 

Predstavnik staršev je podal pobudo, da se na spletni strani vrtca na podstrani 

Kontakt doda telefonske številke enot in skupin. 

Predlog je bil sprejet in informacije bodo dodane. 

 

j. Neurejena stranišča 

Predstavnik staršev je izpostavil neurejenost stranišč v Mostah in predlagal, 

da bi šolska čistilka med varstvom čistila stranišča. 

Po manjši razpravi je ravnatelj podal predlog, da opomni na to vzgojiteljice, da 

večkrat preverjajo urejenost stranišč. Predlog je bil s strani Sveta staršev 

sprejet. 

 

k. Pohvala zaposlenim vrtca 

Na koncu pa je predstavnik staršev posredoval iskreno pohvalo starša za trud, 

ustrežljivost v prvi vrsti vzgojiteljic skupine Levčki – obeh Maš, ter tudi ostalih 

vzgojiteljic in strokovnih sodelavcev vrtca. 

Pohvali se je pridružil celotni Svet staršev. 

 

Sestanek seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki se je pričel ob 18. uri in končal ob 19:30. 

 

Zapisal: Matej Tancek 

 


