
1 

 

             

 

Prevalje, 27. junij 2019 

 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje (z dne 15. 1. 2019). 

4. Oblikovanje oddelkov 2019/2020 in cena vrtca za 1. 9. 2019 (pomočnica ravnateljice 

za vrtec). 

5. Poročilo ob koncu šolskega leta 2018/2019 (pomočnica ravnateljice za vrtec). 

6. Razno. 

 

Seja se je začela ob 18:00. 

 

K točki 1: 

SKLEP 1: Prisotnih je 9 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 2. seje Sveta staršev. Razprave ni bilo.  

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

 

K točki 4:  

Prisotni smo bili seznanjeni z oblikovanjem oddelkov v letu 2019/2020. S prvim septembrom 

bo v vrtec sprejetih 278 otrok, od teh je 101 otrok prvega starostnega obdobja ter 177 otrok 

drugega starostnega obdobja. S prvim septembrom bo v vrtcu 16 oddelkov, od tega bo šest 

homogenih (12+4 otrok) in ena polovička (7 otrok), sedem otrok prvega starostnega obdobja 

bo vključenih v kombinirani oddelek (19 otrok), dva oddelka bosta za starost 3-4 let (19 

otrok), štirje oddelki bodo za starost 4-6 let (24 otrok), prvič letos bo v vrtcu en heterogeni 

oddelek (21 otrok). Na Lešah se bo oddelek zmanjšal, zaradi posebnih potreb otrok (14 

otrok). Zaradi velikega števila otrok, bo en oddelek predšolskih otrok v osnovni šoli. Cena 

vrtca se s 1. 9. 2019 ne spremeni. Razprave ni bilo. 

 

SKLEP 4: Prisotni člani smo bili seznanjeni z oblikovanjem oddelkov v letu 2019/2020 in 

sklep tudi potrdili.  

 

K točki 5: 

Pomočnica ravnateljice prisotne seznani s poročilom ob koncu šolskega leta. Podrobneje 

nam predstavi projekte, ki so se izvedli v času šolskega leta 

Pove, da je bilo veliko različnih dejavnosti, prireditev ter praznovanj. Vse te dejavnosti, ki so bile 

predvidene v Letnem delovnem načrtu vrtca Prevalje 2018/2019, so bile realizirane, razen 

babice zime in obiska dedkov (zaradi slabega vremena).  

 

SKLEP 5: Prisotni člani smo se seznanili s poročilom ob zaključku šolskega leta 2018/2019.   

 

K točki 6: 

Pomočnica ravnateljice prisotne seznani z novostmi v novem šolskem letu. V dopoldanskem 

času bo za otroke, stare od 4 do 6 let, 1x tedensko nogometni vrtec, za otroke, stare od 3 do 

6 let, bodo uvedli nemščino, 1x tedensko po eno uro 25 srečanj (od oktobra do maja), cena 

tečaja bi bila 45 eur za otroka + sofinanciranje občine, tako da bi starši plačevali 2€ mesečno. 
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Pomočnica ravnateljice nas je seznanila z dogodkom, ko je babica iz vrtca odpeljala napačno 

deklico. Strokovne delavke iščejo možnosti, kako preverjati, kdo pride po otroka, da se kaj 

podobnega nikoli več ne bi zgodilo. S septembrom se bodo uvedla nova pravila oddajanja 

otroka. Prosijo za koristne predloge staršev. Poleti bodo preverjali ime in priimek tistega, ki 

je prišel po otroka ter ime in priimek otroka.  

 

Sejo smo zaključili ob 19.20. 

 

Priloge: 

- Lista prisotnosti 

 

Zapisala:        Predsednica sveta staršev:  

Mojca Mežnar                                                                                            Tjaša Slatinšek  

 

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

 


