
 

             

               Datum: 23. 9. 2019 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje v šolskem letu 2019/2020 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 

3. Izvolitev predsednika/-ce, namestnika/-ce in zapisnikarja/-ke Sveta staršev Vrtca 

Prevalje za šolsko leto 2019/2020. 

4. Seznanitev s predstavnikoma staršev v Svetu zavoda in v Šolskem skladu in izvolitev 

predstavnika/-ce staršev za novi Svet zavoda (od 1. 1. 2020). 

5. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2019/2020 in potrditev 

nadstandardnih dejavnosti (pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori). 

6. Protokol Bolezni in Predaja otroka (pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori). 

 

Seja se je začela ob 18:00. 
 

K 1.  
Sklep 1: Prisotnih je 12 od 14 predstavnikov.  Svet staršev je sklepčen. 
Glej prilogo 1 (Lista prisotnosti) 
Ga. Buhvald Pori je pozdravila in predstavila dnevni red. Pojasnila je, da prvi sklic Sveta 
staršev vodi ona kot pomočnica ravnateljice za vrtec do izvolitve predsednika/-ce Sveta 
staršev. 
Sklep 2:  Svet staršev se strinja s predlaganim dnevnim redom. 
 

K2. 
Ga. Buhvald Pori je predstavila zapisnik zadnje seje (3. seja Sveta staršev Vrtca Prevalje 
2018/2019). 
Sklep 3: Svet staršev se je seznanil z zapisnikom zadnje seje in ga potrjuje. 
 
K3. 
Sklep 4: Za predsednika Sveta staršev je bila predlagana in z dvigom rok potrjena ga. Tjaša 
Slatinšek. Namestnik je g. Samo Lipovnik. 
Sklep 5: Zapisnikar je g. Samo Lipovnik. 
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K4.  
Ga. Buhvald Pori je povedala, da je sedaj je predstavnik staršev vrtca v Svetu zavoda g. Tadej 
Pačnik. Ker je bil naknadno izvoljen (predčasno prenehanje mandata prejšnji predstavnici), je 
imel mandat za dobo do izteka mandata svetu zavoda. Podani so bili predlogi. Za 
predstavnico v novem mandatu je bila predlagana Tjaša Slatinšek. 
Sklep 6: Svet staršev je z dvigom rok soglasno potrdil, da bo predstavnica Vrtca v novem 
mandatu Sveta zavoda ga. Tjaša Slatinšek. 
Sklep 7: Svet se je seznanil s predsednico šolskega sklada, ki je ga. Almedina Hadžić. 
 
K5. 
Ga. Buhvald Pori je predstavila z Letni delovni načrt Vrtca Prevalje, nadstandardne dejavnosti 
ter projekte in dejavnosti, ki se bodo v vrtcu izvajali v šolskem letu 2019/2020. 
 
Ga. Ana Buhvald Pori je predstavila tudi brezplačne dopoldanske in popoldanske dejavnosti, 
ki jih izvajajo vzgojiteljice. 
Ga. Ana Buhvald Pori je predstavila dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci in so 
plačljive in delno sofinancirane s strani občine.  
 
Novost je, da je v Letni delovni načrt na pobudo starša (zapisnik 3. seje Sveta staršev 
2018/2019) vključen tim za prehrano.  
Predstavila je tudi oddelek, ki je deluje v prostorih šole.  
Skupinsko fotografiranje (zunanji fotograf) je predvideno za 7. in 8. maj 2020 (starši naj ob 
oddaji naročila pozorno preverijo številko igralnice, ki jo obiskuje otrok).  
Novost je Nogometni vrtec (vključeni šoloobvezni otroci – s pomočjo športnega pedagoga 
bodo razvijali gibalno vsestranost) – brezplačen projekt v okviru Nogometne zveze Slovenije.  
Novost je tudi zgodnje uvajanje tujega jezika nemščina – Nemške urice. Polovično ga 
sofinancira občina. Cena za starše je 22,50 €/leto. Želijo vključiti vse skupine II. starostnega 
obdobja in kombiniran oddelek – zgodnje učenje se strokovnim delavkam zdi pomembno z 
vidika ponuditi otroku raznolike možnosti v času, ko so možgani najbolj dovzetni za učenje. 
Nemške urice bodo potekale preko igre, pesmi, rim … na sproščen način bodo otroci 
spoznavali nemške besede, nemško izgovorjavo. 
V primeru, da starši nimajo možnosti plačati dodatnih dejavnosti (smučarski, plavalni tečaj, 
planinci) in projekta Nemške urice, lahko prosijo v vrtcu za pomoč pri financiranju. 
 
Sklep 8: Predstavniki v oddelkih bodo starše obveščali o datumih sestankov Sveta staršev 
Vrtca, da bodo lahko posredovali svoja vprašanja in predloge. Po sejah bo zapisnik objavljen 
na spletni strani vrtca. Pozvali jih bodo tudi, da se s težavami obrnejo na predstavnika ali 
direktno na pomočnico ravnateljice, go. Buhvald Pori. Naj pa se poskusijo držati načela 
postopnosti. 
 
Sklep 9: Predstavniki se strinjajo z objavo svojih elektronskih naslovov na spletni strani, da se 
lahko ostali starši kadarkoli obrnejo nanje. 
 
Sklep 10: V projekt Nemške urice bodo vključeni vsi otroci. Dopušča pa se možnost, da se 
posamezen otrok ne vključuje v primeru, da bo pokazal odpor in nezanimanje. Za take otroke 
bo ustrezno poskrbljeno. 
 
Sklep 11: Svet staršev je potrdil, da se strinja z izvedbo dodatnih plačljivih dejavnosti in 
projekta Nemške urice v dopoldanskem času. 



 

Sklep 12: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2019/2020 in 
potrdil nadstandardne dejavnosti. 
 
K6. 
Ga. Ana Buhvald Pori je predstavila Protokol Bolezni in Predaje otroka. Starši so predlagali 
razmislek o načinu zaklepanja oz. zapiranja vrtca v dopoldanskem času.  
Sklep 13 : Svet staršev se je seznanil s protokoloma. 
 
K7. 
Ga. Ana Buhvald Pori je prebrala nekaj predlogov predstavnice, ki se seje ni mogla udeležiti. 
Starši so izpostavili varnost otrok v oddelku na šoli, predvsem pri odhodu na toaleto. Ga. 
Buhvald Pori je povedala, da se vzgojiteljici trudita zagotoviti varnost in spremstvo, da pa 
nekateri otroci izražajo željo po samostojnem odhodu, kar jim (odvisno od samostojnosti 
otroka) tudi omogočita.   
ga. Ana Buhvald Pori je pojasnila, kako je z obiski zunanjih izvajalcev dejavnosti v posameznih 
skupinah – vzgojiteljice povabijo za posamezne projekte določene strokovnjake, rade 
sodelujejo s starši, ki obvladajo določeno področje, s projekti seznanijo starše v začetku 
šolskega leta na 1. roditeljskem sestanku.  
 
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 19.25.  
 
Priloge: 

1. Lista prisotnosti 
  
 
Zapisnik: Samo Lipovnik      
 

Predsednica: Tjaša Slatinšek 


