
1 
 

Svet staršev vrtca  

OŠ Leskovec pri Krškem  

Pionirska cesta 4a  

8273 Leskovec pri Krškem 

 

 

Datum: 3. 3. 2020 

Evidenčna številka: 900-1/2019-6 

 

 

ZAPISNIK 

2. sestanka sveta staršev vrtca za šolsko leto 2019/2020 

 

 

 

Prisotni: 

Predstavnica vrtca: ravnateljica Jožica Repše 

 

Predstavniki sveta staršev: Maruša Justinek, Tadeja Špoler, Tamara Petelin, Tina Pleterski, Jana 

Rančigaj, Rebeka Dušak, Teja Dumenčič, Miha Jaklič (nadomeščal Tamaro Žinko Jaklič), Sanja Hribšek 

Kovačič, Vesna Remih, Aleksandra Veličevič, Simona Tomažin, Ines Beznec 

 

Odsotni: Denis Štojs, Maja Janežič 

 

Dan in ura: torek, 3. 3. 2020 ob 18. uri v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem 

 

Sejo je sklicala predsednica sveta staršev ga. Simona Tomažin.  

 

Od 15 članov sveta staršev za vrtec, jih je na seji prisotnih 13, kar pomeni, da je svet staršev sklepčen 

in seja se lahko prične.  

 

Člani sveta staršev in predstavniki zaposlenih na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. Dnevni red 

je bil sprejet. 

Prav tako predstavniki sveta staršev niso imeli pripomb na zapisnik prvega sestanka sveta staršev.  

 

Dnevni red:  

1. Kratka predstavitev vseh predstavnikov sveta staršev oddelkov vrtca 

2. Posebnosti in pohvale po posameznih enotah 

3. Razno 

 

 

K 1. točki: 

Predsednica sveta staršev Simona Tomažin se predstavi vsem udeležencem. Sledijo kratke predstavitve 

vseh predstavnikov sveta staršev.  



2 
 

 

K 2. točki: 

Predstavnica 7. oddelka Enote Mali princ je opozorila, da pošta z vabilom na sestanke sveta staršev ne 

prihaja na pravilen naslov. Med udeležence je bil zato podan seznam vseh predstavnikov v svetu 

staršev, kjer smo preverili pravilnost kontaktnih podatkov. Poleg tega na seznamu niso bili navedeni 

pravilni predstavniki v svetu staršev. Predstavnica 1. oddelka iz enote Pika Nogavička je opozorila tudi 

na prepozno pošiljanje vabila za udeležbo na sestanku sveta staršev, saj se nekaj staršev prav zaradi 

tega razloga ni uspelo udeležiti prvega sestanka. Predlagano je bilo, da bi se vabilo hkrati pošiljalo tudi 

po elektronski pošti.  

 

S strani staršev, ki imajo otroke v skupini Pikice v enoti Pika Nogavička, prihaja pohvala vzgojiteljicam 

za spoštljiv odnos do otrok in staršev, zelo pohvalijo njihovo delo in celoten program. Pohvale zaradi 

omogočanja obiska različnih prireditev in dogodkov: gledališke predstave, obisk knjižničark, 

organizacija posebnega slovenskega tradicionalnega zajtrka. Opazi se, da vložijo zelo veliko truda v 

pripravo zanimivih vsebin.  

Predlog staršev pa je bil, da bi vrtec nabavil dežne hlače, ki bi jih otroci uporabljali po potrebi.  

 

Predstavnica 15. oddelka enote Peter Pan je opozorila, da so otroci, ki obiskujejo vrtec v Podlogu 

umaknjeni od vsega dogajanja. Predlaga, da bi bilo tudi za njihove otroke dostopnih več zanimivih 

vsebin in dogodkov. Podana je bila pohvala vzgojiteljicam, saj starši opazijo, da se zelo trudijo za razvoj 

motorike pri najmlajših.  

 

Tudi v skupini Zvezdice (10. oddelek enota Vila) pohvalijo delo vzgojiteljic in organizacijo dejavnosti za 

otroke. Predstavnica pa je opozorila na nepovezanost med starši, zato so se starši sami dogovorili, da 

bodo organizirali skupno druženje, kjer se bodo med sabo bolje spoznali in bodo zaradi tega v prihodnje 

lažje sodelovali med sabo.  

Ob tem je bil podan komentar predstavnice staršev enote Mali princ, s katerim je predstavila njihovo 

povezanost med starši, saj starši sami redno organizirajo skupne dejavnosti.  

Predstavljen je bil tudi projekt, ki se izvaja v 1. oddelku enote Pika Nogavička, kjer starši skupaj z 

vzgojiteljicama pripravljajo predstavo za otroke, in je zelo povezal starše med sabo.  

Nato je stekel pogovor o druženju staršev, vzgojiteljic in otrok, kako to poteka v različnih oddelkih.  

 

Izpostavljene so bile pohvale vzgojiteljicam 1. oddelka in 13. oddelka za predano delo, posvečanje 

otrokom, sodelovanje s starši in informiranost staršev o dogajanju v vrtcu. Predvsem pohvala 

vzgojiteljicam 13. oddelka Žogice glede tedenskega izčrpnega poročila.  

V 12. oddelku enote Vila so opozorili na slabšo informiranost staršev o dogajanju v vrtcu.  

Starši iz enote Pika Nogavička so opozorili na čebelnjak, ki stoji v bližini otroškega igrišča. V pomladnem 

in poletnem času je zato več pikov čebel. Gospa ravnateljica je povedala, da so gospoda že kontaktirali 

v zvezi s to težavo, vendar še niso uspeli doseči dogovora o prestavitvi čebelnjaka, saj stoji na privatnem 

zemljišču. Starši predlagajo postavitev visoke ograje.  

 

Igrala na otroškem igrišču pri enoti Pika Nogavička so že zelo dotrajana in nekatera postavljena na 

povsem nepriročnih mestih (peskovnik), tudi samo igrišče je zelo neurejeno. Ravnateljica pove, da se 

mora vsaka taka investicija dati v plan, ki ga potrdi Občina Krško. Za letos so dobili odobrenih 15.000 

eur, kar pa je cena enega kombiniranega igrala.  
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Sanacija parketa Mali Princ: pred časom so obnovili parket v enoti Mali Princ, vendar je po sanaciji 

odstopil. Razlog je v nesanirani terasi, kar povzroča, da voda zateka v notranjost.  Ravnateljica razloži, 

da so v dogovarjanju s podjetjem Mercator, potekajo pogovori, ogledi… Dogovorjeno je bilo, da bo 

Mercator saniral teraso še pred obnovo parketa v notranjosti, vendar tega niso storili. Ker je bilo 

potrebo obnovo parketa izvesti do določenega roka, so jo izvedli kljub nesanirani terasi. To težavo bodo 

izpostavili na naslednjem sestanku z županom Občine Krško.  

 

V enoti Pika Nogavičke imajo še vedno težave z vonjem, plini iz kanalizacije. Težava je opaznejša ob 

določenih dnevih (ob nizkem pritisku). Ravnateljica pove, da so bili izvedeni določeni posegi, vsi jaški 

ponovno zaliti in maščobni zalogovnik izpraznjen. Starši so predlagali, da se pošlje povpraševanje za 

izvedbo ponovnih meritev.  

 

Nekaj staršev otrok iz enote Vila je opozorilo na uporabo telefona vzgojiteljic, medtem ko oddajajo 

oziroma sprejemajo otroke. Poleg tega pa je bilo nekajkrat opaziti, da so bile pri prevzemu otrok 

prisotne nepoznane vzgojiteljice.  

 

Parkiranje pred enoto Vila: kakor je bilo že nekajkrat opozorjeno, je tudi tokrat potrebno opozoriti 

starše, da ni dovoljeno parkiranje pred vhodom v vrtec, saj tako parkirani avtomobili ovirajo druga 

vozila. Za parkiranje so predvidena parkirna mesta levo in desno od vrtca, poleg tega pa je tudi 

dovoljeno parkiranje na parkirišču pri VDC. Predstavnike sveta staršev se prosi, da obvestijo svoje 

oddelke o pravilnem parkiranju.  

 

V oddelku Palčki 23. 3. 2020 začne z delom nova vzgojiteljica gospa Ines Božič.  

 

Nov vrtec v Podlogu: Ravnateljica pove, da je gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega vrtca izdano. 

Potrebno je pripraviti še PZI in načrt opreme, Na ministrstvu se pripravlja razpis za sofinanciranje, na 

katerega se želijo prijaviti. Datum začetka gradnje še ni znan.  

 

 

K 3. točki: 

Več staršev je pohvalilo aplikacijo mVrtec. Za nekatere je moteče, da se podvajajo prejeta obvestila, 

saj so poslana za vsakega otroka posebej, čeprav je vsebina v obeh primerih enaka.  

 

Omejitev prinašanja igrač od doma v vrtec: v sklopu preprečevanja okužbe s korona virusom so bili vsi 

straši obveščeni o prepovedi prinašanja igrač od doma v vrtec, saj stvari od doma predstavljajo dodatno 

nevarnost za širjenje nalezljivih bolezni. Dovoljeno je prinašati le najnujnejšo opremo. Ugotovljeno je 

bilo, da so nekateri starši s strani vzgojiteljic dobili različna navodila glede prinašanja igrač. V nekaterih 

oddelkih so se dogovorili, da je dovoljeno prinesti eno igračo, ki jo bodo v vrtcu oprali in bo cel teden 

ostala v vrtcu. Predlagana je bila enotnost za vse oddelke pri prinašanju igrač. Omejitev velja za vse 

oddelke enako. Enotnost ne velja le za navedeno omejitev, ampak za vsa nadaljnja obvestila in 

navodila. Poudarjeno je bilo, da moramo razumeti trenutno situacijo in biti strpni.  

 

Starši so izpostavili zaskrbljenost v zvezi z vrnitvijo kitajske deklice nazaj v vrtec. Kot je znano, je kitajska 

družina preživljala zadnje tedne na Kitajskem. Po vrnitvi so bili vsi člani družine izolirani in pod 
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zdravniškim nadzorom, zato je skrb o okuženosti s korona virusom odveč. Testirani ne bodo, saj ne 

kažejo znakov okužbe.  

 

Gozdna pedagogika: kinezioterapevt g. Uroš Jelen v letošnjem letu skrbi, da otroci preživijo več časa v 

gozdu. Nekaj staršev je izpostavilo, da jim ni bila sprejemljiva zahteva, da morajo imeti otroci za obisk 

gozda obvezno pohodno obutev. Razumljivo je, da je navedena obutev najboljša za tovrstno dejavnost, 

vendar pa staršem predstavlja tudi velik strošek za nekajkratni obisk gozda. Na drugi strani pa je 

skupina staršev omenila, da pri njih ni bilo tako stroge zahteve, naročeno jim je bilo, naj imajo otroci 

primerno obutev za obisk gozda, da pa se odsvetujejo gumijasti škornji.  

 

Praznovanje rojstnih dni: še vedno je v veljavi pravilo, da se v vrtec ne prinaša priboljškov. Starši ne 

poročajo o nepravilnostih.  

 

Razpored vzgojiteljic za naslednje šolsko leto še ni znan.  

 

 

 

Sestanek sveta staršev za vrtec je bil zaključen ob 19.30 uri.  

 

 

 

Zapisala        Predsednica sveta staršev 

Aleksandra Veličevič             Simona Tomažin l. r. 

 

 

 

 

Vročiti:  

 Članom sveta staršev za vrtec 

 Jožica Repše, ravnateljica 

 Maja Božič, pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

 

 

 


