
1 

 

             

 

Prevalje, 15. januar 2019 

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 2018/2019. 

4. Nova cena vrtca. 

5. Vpis 2019/2020. 

6. Pust 2019. 

7. Razno. 

 

Seja se je začela ob 18:00. 

 

K točki 1: 

SKLEP 1: Prisotnih je 12 od 15 članov oz. nadomestnih članov. Svet staršev je sklepčen.  

Priloga 1 (Lista prisotnosti). 

 

K točki 2: 

Pomočnica ravnateljice, ga. Ana Buhvald Pori in predsednica Sveta staršev ga. Tjaša Slatinšek 

sta pozdravili prisotne člane Sveta staršev in predlagali potrditev dnevnega reda. Prisotni 

smo se seznanili z dnevnim redom. Razprave ni bilo.   

 

SKLEP 2: Prisotni člani Sveta staršev smo se seznanili z dnevnim redom in ga potrdili. 
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K točki 3: 

Prisotni smo se seznanili z zapisnikom 1. seje Sveta staršev. Razprave ni bilo.  

SKLEP 3: Prisotni člani Sveta staršev smo potrdili zapisnik  1. seje Sveta staršev 2018/2019.  

 

K točki 4:  

Pomočnica ravnateljice, ga. Ana Buhvald Pori, nas seznani, da se bo zaradi dviga plač 

delavcev dvignila tudi cena vrtca (1. starostno obdobje za 5,29 % oz. 23,32 eur ter 2. 

starostno obdobje za 8,94% oz. 30,82 eur).  

S 1.2.2019 bo nova polna cena vrtca 464,09 eur za 1. starostno obdobje ter 375,45 eur za 2. 

starostno obdobje. Ceno so predlagali na občino – predstavili jo bodo na odborih in dali v 

potrditev na Občinski svet. 

SKLEP 4: Prisotni člani Sveta staršev smo se seznanili z novimi cenami vrtca. 

 

K točki 5: 

Pomočnica ravnateljice nas seznani, da bo vpis otrok v vrtec za leto 2019/2020 potekal prvi 

in drugi teden v marcu. Dan odprtih vrat pa bo 7.3. in 11.3.2019. 

SKLEP 5: Prisotni člani smo se seznanili z vpisom 2019/2020.   

 

K točki 6: 

Pomočnica ravnateljice prisotne seznani s pustno maškarado. Pustna nedelja je 3. marca 

2019, letošnja skupinska maska bodo čarovnice in čarovniki. Ga. Ana Buhvald Pori prisotnim 

pokaže model kako se lahko izdela obleko za čarovnico.   

SKLEP 6: Prisotni člani smo se seznanili s pustno masko 2019/2020.   

 

K točki 7: 

Član Sveta staršev vpraša, če se je uredila spremljevalka za deklico, pomočnica ravnateljice 

pojasni, da si pomagajo s spremljevalko študentko ter da so otroka napotili na preglede in na 

usmerjanje. Pove tudi, da se v vrtec vrača še en otrok, ki bo zaradi bolezni dobil 

spremljevalko. Članica Sveta staršev pove, da je mama otroka, ki obiskuje oddelek Leše 

nezadovoljna, saj je spremljevalka njenega otroka veliko odsotna zaradi bolniške. 

Prisotno zanima ali občina sofinancira smučarski tečaj, ga. Ana Buhvald Pori pojasni, da sta 

smučarski in plavalni tečaj delno sofinancirana s strani občine.   
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Ga. Ana Buhvald Pori nas seznani z boleznimi v vrtcu in pove, da je potrebno upoštevati 

smernice, s katerimi so starše seznanili na prvih roditeljskih sestankih in ki so pri vratih 

igralnice, kdaj lahko otrok pride v vrtec po končani bolezni. 

Ga. Mira Hancman pove, da so se na šoli zopet pojavile uši in da naj bodo starši pozorni. 

Ga. Ana Buhvald Pori pove, da bo plavalni tečaj potekal od 13. do 17. maja 2019, izlet 

predšolskih otrok v Kekčevo deželo bo 10. maja 2019 (v primeru slabega vremena se 

prestavi). Planinski tabor na Kopah pa je planiran od 13. do 14. junija 2019. Zaključna 

prireditev Vrtca Krojaček Hlaček bo 11. 6. 2019. 

 

Sejo smo zaključili ob 18.30 uri. 

 

Priloge: 

- Lista prisotnosti 

 

Zapisala:        Predsednica sveta staršev:  

Mojca Mežnar                                                                                            Tjaša Slatinšek  

 

………………………………………                                                                        ……………………………………… 

 


