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ZAPISNIK  2. REDNE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PREVALJE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje in 1. 

korespondenčne seje Sveta staršev. 
4. Oblikovanje oddelkov 2020/2021 in cena vrtca za 1. 9. 2020 (pomočnica ravnateljice 

za vrtec). 
5. Poročilo ob koncu šolskega leta 2019/2020 (pomočnica ravnateljice za vrtec). 
6. Razno. 

 
Seja se je začela ob 17:05. 
 
K1. 
Predsednica Tjaša Slatinšek je pozdravila prisotne, med nami je bila tudi bodoča ravnateljica 
OŠ Franja Goloba Prevalje ga. Andreja Tinta. 
Sklep 1: Prisotnih je 6 od 17 predstavnikov. 2 predstavnika sta nadomestna. Svet staršev ni 
sklepčen. 
Priloga 1: Lista prisotnosti. 
 
K2. 
Ga. Slatinšek je predstavila dnevni red. 
Sklep 2: Svet staršev se strinja s predlaganim dnevnim redom. 
 
K3. 
Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev vrtca Prevalje in 1. korespondenčne seje Sveta 
staršev bo potekala na 1. seji Sveta staršev v novem šolskem letu, ki bo jeseni 2020, ko bomo 
sklepčni. 
 
K4. 
Ga. Ana Buhvald Pori je povedala, da je bil vpis za šolsko leto 2020/2021 uspešno zaključen. 
Vpisanih je 278 otrok, oblikovali bodo 16 oddelkov (15 v vrtcu Krojaček Hlaček in 1 na Lešah). 
Sprejeli so vse otroke. Ostaja še 5 prostih mest za otroke, ki dopolnijo pogoje septembra in v 
začetku oktobra. Vsi oddelki bodo homogeni, razen na Lešah imajo kombiniran oddelek. V 1. 
starostno obdobje je vpisanih 84 otrok, v 2. pa 194 otrok. Cena vrtca se s 1. 9. 2020 ne 
spremeni. Za kombiniran oddelek na Lešah predlagali ceno 406,00 €, vendar poskušajo na 
občini urediti, da bi bila cena nižja. 
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K5. 
Ga. Buhvald Pori je podala poročilo ob koncu šolskega leta 2019/2020. Do marca so bile 
izvedene vse aktivnosti po Letnem delovnem načrtu, razen akcija z dedki letos ni bila 
izvedena. Od 16. 3. do 17. 5. 2020 je bil vrtec zaprt zaradi epidemije Koronavirusa. Nov 
začetek je bil uspešno izpeljan, brez panike. Vsa pohvala staršem, otrokom in vzgojiteljicam, 
da smo kljub vsem ukrepom dobro začeli spet obiskovati vrtec. Maske so še vedno obvezne. 
1. 2. 2020 se je odprl nov oddelek v vrtcu. Tudi oddelek na šoli je celo leto dobro 
funkcioniral, kljub začetnim pomislekom. Protokola Bolezni in Predaja otroka staršem sta 
uspešno potekala, zato se bomo tega držali tudi v prihodnjem šolskem letu. Uvedli bomo 
tudi trkanje na vrata, brez odpiranja vrat, ker se je v tem »korona« času izkazalo za uspešno. 
E-asistent je že super vpeljan, edino odjavljanje otrok še ni dovolj resno. Prosimo, da bi starši 
bolj dosledno preko E-asistenta odjavljali otroke, da je potem lažje organizirano delo 
vzgojiteljic (predvsem med počitnicami) in pripravljati ustrezno količino hrane. Prijavili smo 
se na natečaj Pika Poke, z otroci posneli video. Hvala vsem staršem, da ste pridno glasovali, 
saj smo z veliko prednostjo zmagali in za nagrado so k nam v vrtec prišli Poskočni muzikantje. 
Pika poke smo vpeljali še v pust (naša maska so bile pikapolonice). Izpeljali smo tudi projekt 
Medi Medo za predšolske otroke, kjer pridejo študenti medicine iz Maribora in s pomočjo 
povijanja medvedkov otrokom približajo poklic zdravnika, da se ga otroci ne bi bali. Projekt je 
bil uspešen, otroci so bili zadovoljni, tako da bomo to poskušali vpeljati vsako leto. Položnic 
za šolski sklad letos nismo poslali staršem zaradi »korona krize«. S privarčevanim denarjem 
prejšnjih let pa smo kupili novo igralo – plezalno piramido. Letos je bil v vrtcu otrokom 
predstavljen tudi judo, ki je bil otrokom zelo všeč. Nov projekt Nogometni vrtec (gibalne vaje 
za predšolske otroke) je zelo navdušil otroke, tako da bo ta projekt potekal tudi v naslednjem 
letu. Uspešno smo izvedli Nemške urice, kjer so otroci skozi igro spoznavali nemške besede. 
V prihodnjih dneh bomo starši dobili anketo, kjer bomo lahko anonimno podali svoje mnenje 
o Nemških uricah. Ali bodo potekale tudi naslednje leto, se je potrebno dogovoriti z izvajalko 
in občino. Izpeljano je bilo tudi fotografiranje s Foto Anko. Mini maturanti so imeli svojo 
zabavo v dopoldanskem času, saj v dani situaciji ni bilo možno izpeljati drugače. Video 
(nastop otrok) smo prejeli vsi starši na mail. Kekčeve dežele in plavalnega tečaja letos žal 
nismo mogli izpeljati. Dopoldanske dejavnosti: pevski zbor, plesno gibalne dejavnosti, bralne 
dejavnosti ostajajo tudi v prihodnje. Popoldanske dejavnosti pa bodo tudi v prihodnje: 
planinci, šport za najmlajše, Krojačkov šport, knjižnica v vrtcu in slovenščina za tujce. 
Poudarek imamo na gibanju in tudi v prihodnje bomo to gibanje peljali še naprej – pohodi, 
sprehodi tudi najmlajših (tudi v hrib, ne samo po ravnini).  
Roditeljski sestanek za novo šolsko leto bo potekal samo v igralnicah, če seveda ne bo 
drugače določeno. Ga. Buhvald Pori se je zahvalila ravnateljici, ki odhaja v pokoj, za vso 
podporo in pomoč. 
Evalvacija LDN v prilogi. 
 
K6. 
Pod razno je ena mamica poudarila, da bi letos prej uredili oddelek, ki poteka v šoli (premaz 
parketa …), da se kakšno nezadovoljstvo med starši ne bi ponovilo. Starši si ne želijo preveč 
deljenja otrok med skupinami, vendar je ga. Buhvald Pori pojasnila, da to žal ni mogoče, da 
bi vsi otroci v vseh skupinah ostali skupaj. Vedno pa poskuša urediti tako, da imajo otroci vsaj 



           

nekaj otrok, ki jih poznajo (skupine se večinoma delijo na največ 2 dela), tudi vzgojiteljice 
priporočajo oz. povedo, kateri otroci se v vrtcu dobro razumejo in kateri malo manj.  
Starši, ki so v finančni stiski, lahko vedno pridejo do ge. Buhvald Pori, kjer skupaj poiščejo 
ustrezno rešitev. Glede plačil dodatnih dejavnosti se lahko vedno pomaga, samo starši 
morajo priti do vzgojiteljice ali pomočnice ravnateljice. Čez poletje je mogoč začasen izpis – 
rezervacija, kjer starši plačujejo 25% svoje cene (za otroke iz Občine Prevalje, za ostale 
otroke se plača glede na navodila posamezne občine). 
 
Seja sveta staršev se je zaključila 17:54. 
 
Zapisnik: Tjaša Slatinšek 
 

Predsednica: Tjaša Slatinšek 
 
 
 
Priloge: 
 

1. Lista prisotnosti 
2. Evalvacija LDN Vrtca Prevalje 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 


