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ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev Vrtca Bled, ki je bila v četrtek, 24.6.2021 ob 16.00 v večnamenskem 

prostoru vrtca 

 

Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled: 

Teja Klinar, Kim Slivnik, Marša Jekovec in Nataša Žvegelj 

Ostali prisotni: 

Ravnateljica: Helena Ule 

Odsotni: 

Ana Ambrožič Šmit, Nataša Anderle, Martina Lavrič, Tijana Intihar, Saša Zupan, Petra Jamar Rozman, 

Karolina Pretnar, Andreja Žarn, Neža Pirih Zupan, Biljana Knežević , Mateja Maja Hrovat, Nina Janša, 

Katja Kolman, Urša Cerkovnik, Ana Ambrožič Šmit. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 

2. Sprejem zapisnika 1. in 2. seje Sveta staršev 

3. Kratek pregled dela v šolskem letu 2020/2021 

4. Zadovoljstvo z dodatnimi (nadstandardnimi) programi vrtca 

5. Poletno delo 

6. Inciativa Primokiz (aktivnosti za starše) 

7. Pobude in vprašanja 

K 1. točki 

Ravnateljica pozdravi navzoče. Predsednica enako in nadaljujem z vodenjem seje. 

K 2. točki 

Zaradi nezadostne udeležbe se zapisnik 1. in 2. seje Sveta staršev Vrtca Bled in 1.korespondenčne 

seje Sveta staršev Vrtca Bled potrdi korespondenčno (po mail-u). 

Dogovor, da tudi današnji zapisnik in vse nadaljne zapisnike sej Sveta staršev Vrtca Bled potrjujemo 

korespondenčno 

K 3. točki 

Sept, okt (uvajalno, prireditev ob 70 letnici), omejeno odprti (za nujno varstvo in vzgojo), 26. 1. 

ponovno odprti – delovanje v mehurčkih. 

Pohvale staršev za aktivna sodelovanja pri upoštevanju ukrepov, podpore SD, vrtcu, donacije, 

izražene pohvale, zahvale (tudi ko gre za izkušnjo drugih vrtcev), odjave/najave, zlasti v času delnega 

zaprtja (to je bilo res ključno za delovanje tedaj), inšpekcijski nadzori – vselej brez pripomb. 



Posamezne dileme in skrbi v določenih skupinah, npr. kombinirani oddelki, delo SD z maskami … 

Zamik pri samostojnosti, gibalnih spretnostih (NIJZ poroča o porastu teže, zlasti pri dečkih), odvajanju 

od plenic (akcijski načrt), ukrepi (aktivnosti za mehurčke): predstave, igrica slovo od vrtca), s 

sproščanjem tudi zaključki skupin, proslava ob 30 letnici osamosvojitve Slovenije. 

K 4. točki 

Plesne, sporty (gibanja), tečaj rolanja (posebna oblika) so se odvila v krajši obliki.  

Angleščina in karate sta se, ob zaostritvi Covid ukrepov, nadaljevala na daljavo (zaključek junija 21). 

Starši izrazijo zadovoljstvo nad izborom in soglašajo, da se tudi v prihodnje (odvisno od možnosti 

zaradi epidemioloških razmer), ponudijo podobne oz. sorodne (odvisno od prispelih ponudb in 

izvajalcev). 

K 5. točki 

Organizacija počitnišega dela je izjemno zahtevna, starši smo oddali ankete. Glede na izkušnje 

preteklih let je pa dejanski obisk zelo drugačen. Vrtec mora dopuste večinsko koristiti v času počitnic, 

dodatno so izzivi v času karanten. Mehurčki bodo narejeni na osnovi najav, starostno, in se bodo 

tedensko še preurejali po potrebi (v skladu s spremembo najav). Tako bo potrebna velika mera 

flexibilnosti in dobre volje. Kdaj bo potrebno tudi povprašati, kje je moj otrok. 

Pobuda s strani staršev: četrtkovi opomniki za web – odjave za prihodnji teden. 

K 6. točki 

Projekt, v sodelovanju z občino: družinam z mlajšimi otroki prijazna občina. Oblikovan je team, ki zbira 

ponudnike vsebin. Vprašalnik (kaj vse poznajo/uporabljajo/pogrešajo) za starše bo pripravljen do 

jeseni. 

Res pomembno, da jih čim več odgovarja od začetka do konca, da dobimo celotno sliko čim širšo. 

Zahvale za sodelovanja v raziskavah Pedagoški inštitut  – delo vrtcev  v času epidemije - 

zaprtju/delnem odprtju (sodelujeta skupini polžki, slončki) in Pef Kp na temo igra otrok (veverice, 

zajčki) ter 1. starostna: študentka za pripravo diplomske naloge (hoja – gibal. aktiv. v epidemiji). 

K 7. točki 

Pobuda za tematske- pogovorne RS (pomlad) 

Čebelice – ga. Slivnik pove, da je bilo veliko sprememb v skupini (bolniška odsotnost vzg., nekaj novih 

otrok), nova vzg. je prevzela skupino in so se stvari postavile, zdaj so se povezali 

Menjavanje SD tudi v skupini slončki, pojasnimo da zaradi bolniške odsotnosti, stalnica je bila ves čas 

vzgojiteljica. 

V 'nujnem varstvu' v času zaprtja vrtcev so se SD menjavali. 

Pogovorimo se o možnosti najave sprememb (SD v oddelku). In tudi, da so otroci bili deležni izkušnje 

doživljanja sprememb, kar je za prihodnji čas tudi v neki meri dobro. 

Gospa Klinar pohvali predavanje g. Kristoviča (nazoren in konkreten). 

Vse prisotne pohvalijo delo v oddelkih. 

 

Sejo smo zaključili ob 17h uri. 

 

Predsednica Sveta staršev Vrtca Bled 

Nataša Žvegelj, l. r. 

 


