
ZAPISNIK SESTANKA  DSS VVE MEDO, 23.03.2021, ob 17:30, 
preko Zoom konference. 

 
 
 
Dnevni red: 

1. Obveščanje staršev o delu v času izrednih razmer. 
2. Prihod bolnih otrok v vrtec. 
3. Roditeljski sestanki in govorilne ure. 
4. Razno. 

 

Lista prisotnih priložena. Prisotnih 11 staršev, 2 sta se opravičila. 

 

 
Pozdrav predsednika Vilija Prašnikar in vse pohvale vzgojovarstvenim delavcem v 

teh težkih razmerah ter opravičilo Cvete Rošer zaradi prestavitve sestanka za teden 

dni (vsled posledic cepljenja). 

 

1. Obveščanje staršev o delu v času izrednih razmer  
 

Ga. Cveta Rošer: Žal so iz strani vlade oz ministrstva dobivali toliko različnih 

informacij, tako da so bile zadeve precej kaotične, kar se je še najbolje videlo pri 

dejstvih za plačilo 25.1. ko so praktično čez noč in za nazaj uvedli ponovno 

plačevanje vrtca kljub epidemiji. 

Vrtec je deloval od 2. tedna v novembru za vse, kjer sta oba staša delala. Otroci  so 

bili v družinskih mehurčkih po odddelkih  v starem delu. kolikor je bilo mogoče so bile 

z njimi iste strokovne delavke. Strokovne delavke še vedno delajo v težkih pogojih. 

Skupine odpirajo ob pol šestih, delajo do 17h. in to kljub temu, da je delovna 

obveznost neposrednega dela v oddelku z otroki za vzgojiteljice 30 ur na teden, 6 ur 

na dan, pomočnic pa 7 ur na dan. Tako je ena sama v skupini tudi po 4 ure, kar 

pomeni, da otrok ne more zapustiti niti za osebno toaleto. 

Starši se sicer zjutraj držijo protokola ob prihodu, razkužovanja, razdalj … popoldne 

pa je precej drugače. V vrtcu prosijo, da se upoštevajo protokoli tudi popoldan 

(razdalja, število otrok in odraslih v garderobah). 

Če otrok zboli za corono, je to bolezen, teoretično velja za bolezen samo oprostilo/ 

glede plačila hrane. Če pa se prijavi karantena ali pridobi potrdilo pri pediatru, da je 

otrok zbolel za covid – 19, so starši za ta čas plačila vrtca oproščeni. 

Med vzgojnovarstvenim procesom smo pozorni, da naenkrat iz vrtca odhaja le ena 

skupina, torej je v garderobi le ena skupina naenkrat. Igrišču pri vrtcu je razdeljeno 



na 4 cone, a večinoma so otroci v naravi na sprehodih. Izpostavilo se je vprašanje 

zakaj otroci staršev ne počakajo popoldne zunaj, na igrišču. Pojasnilo: v vrtcu sta 2 

razreda osnovne šole. Učenci imajo celo dopoldne pouk v razredu. Med spanjem 

vrtčevskih otrok so šolarji lahko zunaj, torej v coni ena, pri medvedu. Tudi ti otroci 

potrebujejo gibanje na svežem zraku. Telovadnice  oz. notranjih prostorov se ob 

lepem vremenu ne poslužujemo, če to res ni nujno potrebno. 

Vrtec je pridobil dobavitelja talnih oblog za atrije starega dela na Prevojah, saj so 

lesene obloge dotrajane. 

Zenkrat vrtec še ni imel nobenega inšpektorskega nadzora, nekateri drugi vrtci imeli 

že celo dva. 

Po ponovnem odprtju (26. 1. 2021) so imeli v vrtcu  eno skupino v karanteni. Zbolele 

so tudi 3 strokovne delavke. Njihove okužbe se niso širile naprej. Od 51 zaposlenih je 

bilo do sedaj okuženih skupaj 21 delavcev, 15 se jih je cepilo, 15 pa še ne.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov ne smejo sporočati, kdo je zbolel. Lahko pa starši 

na covid sledilniku spremljajo okužbe vrtca po občinah. 

Otrok se je v vrtcec vrnilo veliko, skoraj vsi. Nikoli jih ni bilo manj kot 220 od skupno 

276. 

Loti Cerar je pohvalila sistem uvajanja novincev kljub krizni situaciji.  

Viki Prašnikar doda, da je edino pravilno, da se pošiljejo sedaj vsa obveščanja 

direktno staršem (uredi vodja VVE) in ne preko starševskih zastopnikov. Informacije, 

ki so pomembne se nahajajo tudi na prvih internetnih straneh vrtca. 

Pripomba predstavnice skupine, kjer je bila obolela strokovna delavka v smislu, da je 

bila komunikacija nezadostna (kdo je zbolel), vendar je bilo pojasnjeno, da strokovna 

delavka zadnjih 48 ur ni bila v stiku z nikomer iz vrtca, zato se staršev iz skupine ni 

obveščalo. Zaradi varovanja zasebnih podatkov se obolelih zaposlenih niti otrok ne 

imenuje.  

 

2. Prihod bolnih otrok v vrtec 

Izjave o prihodu otrok po preboleli bolezni ali odsotnosti so posodobljene, izboljšane. 

Če otrok zboli, naj straši javijo tudi razlog izostanka. Sploh v primerih covida, kjer so 

otroci precej asimptomatični. 

Če otrok kašlja, smrka, zelen smkrelj OTROK NI ZA V VRTEC. 

Če ima otrok ponoči temperaturo, NI ZA V VRTEC. 



Če otrok kdaj zakašlja, ima prozoren smrkelj in je dobrovoljen, lahko pride v vrtec, če 

vemo, da je malce prehlajen ali smo mnenje pridobili od pediatra. 

Če otrok driska 4-5 krat v zadnjih 24 urah, NI ZA V VRTEC. Enako velja za bruhanje. 

 

3. Roditeljski sestanki in govorilne ure 

Nekatere skupine so imele govorilne ure po telefonu oz.  po ZOOM-u. Trenutno so 

lahko tudi v fizični obliki, a zaradi protokolov prezračevanja in razkuževanja jih 

izvajajo v dveh učigralnicah izmenično. Se govorilne ure se bodo izvedle do konca 

marca. 

Roditeljskih sestankov za enkrat ne bo. Zahteve NIJZ so prehude. 

 

4. Razno 

Čaka se, ali bo situacija dovolila da bi se vseeno izvedle kake posamezne dejavnosti, 

tabori – vse je odvisno od situacije. 

Za prevzemanje otrok ob prihodu zunaj vrtec nima dovolj zaposlenih. 

Ali razredno skupinsko slikanje bo? Če bo dovoljeno, je planirano za mesec maj. 

Vrtčevska kuhinja ne kuha za zunanje abonente – okoliščine tega ne dopuščajo. 

Še enkrat se naproša starše, da starši vrtec obvestijo o razlogu za odsotnost!!! 

Zbiralna akcija sarega papirja poteka ta teden do petka. 

Vrtčevski sklad ima trenutno 6392,92 eur.  

Ga. Cveta Rošer se vsem zahvaljuje za upoštevanje ukrepov NIJZ in prilagajanje 

glede prihodov in odhodov otrok v vrtec v teh izrednih razmerah. 

Vsako leto se na igralnico nameni 150 eur za nakup novih igrač. Letos so se nakupile 

lego kocke in ročne lutke. 

 

Zapisala: Marjetka Vrbnjak 

 


