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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PREVALJE V ŠOLSKEM LETU 

2020/2021 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnikov sej preteklega šolskega leta. 
3. Izvolitev predsednika/-ce, namestnika/-ce in zapisnikarja/-ke Sveta staršev Vrtca 

Prevalje za šolsko leto 2020/2021. 
4. Seznanitev s predstavnikoma staršev v Svetu zavoda in v Šolskem skladu ter izvolitev 

predstavnika staršev v Komisiji za sprejem otrok v Vrtec Prevalje. 
5. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2020/2021 in potrditev 

nadstandardnih dejavnosti (pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori). 
6. Anketa o zadovoljstvu staršev 2019/2020 – seznanitev z rezultati (pomočnica 

ravnateljice Ana Buhvald Pori). 
7. Razno. 

 
K1: Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Ana Buhvald Pori je pozdravila zbrane, med nami je 
bila tudi ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje ga. Andreja Tinta. Manjkala sta predstavnika 
dveh skupin (ena opravičeno, drug neopravičeno). Ga. Buhvald Pori je predstavila tudi 
dnevni red 1. redne seje in povedala, da do izvolitve predsednika oz. predsednice Sveta 
staršev sejo vodi sama. 
Sklep 1: Prisotnih je 14 od 16 predstavnikov. Svet staršev je sklepčen.  
Sklep 2: Svet staršev se strinja s predlaganim dnevnim redom.  
 
K2: Ker Svet staršev na zadnji seji v šolskem letu 2019/2020 ni bil sklepčen, smo najprej 
potrdili zapisnike 1. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2019/2020, 1. korespondenčne 
seja Sveta staršev 2019/2020 in 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2019/2020.  
Sklep 3: Svet staršev je potrdil vse tri omenjene zapisnike sej. 
 
K3: Prisotni predstavniki Sveta staršev so soglašali, da predsednica Sveta staršev še naprej 
ostaja ga. Tjaša Slatinšek, na novo so izvolili namestnico predsednice Sveta staršev, ki je 
postala ga. Nina Meh Savič, in zapisnikarko, ki je postala ga. Barbara Žvirc. Ga Ana Buhvald 
Pori je vodenje seje prepustila predsednici Sveta staršev ge. Tjaši Slatinšek. 
Sklep 4: V šolskem letu 2020/2021 so funkcije v Svetu staršev razdeljene in s strani Sveta 
staršev potrjene kot sledi:  
- predsednica Sveta staršev: ga. Tjaša Slatinšek 
- namestnica predsednice Sveta staršev: ga. Nina Meh Savič 
- zapisnikarka: ga. Barbara Žvirc. 
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K4: Ga. Ana Buhvald Pori je Svet staršev seznanila s predstavnikoma staršev v Svetu zavoda 
in v Šolskem skladu. Predstavnica staršev v Svetu zavoda je ga. Tjaša Slatinšek, predstavnica 
staršev v Šolskem skladu pa ga. Almedina Hadžić. Svet staršev je kot predstavnico staršev v 
Komisiji za sprejem otrok v Vrtec Prevalje izvolil go. Ano Sirk Prislan. 
Sklep 5: Svet staršev je za predstavnico staršev v Komisiji za sprejem otrok v Vrtec Prevalje 
izvolil in potrdil go. Ano Sirk Prislan. 
 
K5: Ga. Ana Buhvald Pori je predstavila Letni delovni načrt Vrtca Prevalje 2020/2021, ki smo 
ga člani Sveta staršev prejeli po elektronski pošti. Le-ta je dostopen tudi na spletni strani 
Vrtca Prevalje. Povedala je, da bo, ko bodo vse skupine zapolnjene, v šolskem letu 
2020/2021 v vrtcu 268 otrok v Vrtcu Krojaček Hlaček in 16 na Lešah. Trenutno sta prosti še 
dve mesti I. starostnega obdobja, ki jih bodo dopolnili otroci, ki so se že vpisali, ko bodo 
dopolnili pogoje. V vrtcu je prostora še za eno polovično skupino, če bi se pokazala potreba. 
Oblikovanih je 16 oddelkov, od tega je en oddelek na Lešah in en v OŠ Franja Goloba 
Prevalje. Vsi oddelki so homogeni, le oddelek na Lešah je kombiniran. Cena vrtca ostaja v 
šolskem letu 2020/2021 nespremenjena, cena za kombiniran oddelek na Lešah pa je od 
1. 10. 2020 enaka ceni za 2. starostno obdobje.  
Protokol Predaja otroka ostaja nespremenjen. Ostaja trkanje na vrata, vrat starši ne odpirajo, 
odpre jih vzgojiteljica. Maske so obvezne za starše in za vzgojiteljice v času prevzema otroka, 
vzgojiteljice mask v oddelku ne nosijo. Tudi protokol Bolezni ostaja enak, ker se je izkazal za 
uspešnega. Vodstvo vrtca čaka še na pisne ukrepe s strani NIJZ in pediatrov glede ravnanja v 
primeru prehladov otrok. O tem bodo starši obveščeni. Dobro je vpeljan tudi e-Asistent, ga. 
Buhvald Pori pa je pozvala vse predstavnike Sveta staršev, da pozovejo še ostale starše, da se 
bolj dosledno držijo odjavljanja otrok, sploh v času počitnic, da se organizirata kader in 
ustrezna količina hrane. 
Ker so časi Covida-19 nepredvidljivi, so nekatere dejavnosti v Letni delovnem načrtu 
zastavljene tako, da se jih lahko prestavi na pomlad, če jih v jesenskem času ne bi mogli 
izpeljati, ali pa so prestavljene na dopoldanski čas, da vsaj otroci zanje ne bodo prikrajšani. 
Vodstvo vrtca se trudi, da bi bilo delo z otroki čim bolj nespremenjeno, da ne bi bili za kaj 
prikrajšani, dejavnosti prilagajajo razmeram in iščejo nove možnosti sodelovanja. Veliko 
dejavnosti bo potekalo na prostem, poudarek je na gibanju otrok, na preživljanju časa na 
svežem zraku (hoja v hrib, ne samo po ravnini, obiski gozda, skrb za zeliščni vrt, zasaditev 
drevesa …). 
Dopoldanske dejavnosti ostajajo pevski zbor, plesno gibalne dejavnosti, bralne dejavnosti, 
popoldanske pa so nekatere še pod vprašajem, poskusili pa jih bodo organizirati v manjših 
skupinah, da ne bo potrebno združevanje (Krojačkov šport, slovenščina za tujce …).  
Fotografiranje otrok bo verjetno izpeljano že v oktobru ob upoštevanju vseh ukrepov, 
izvajalec bo zunanji, fotografije bodo starši naročili preko spleta. 
Položnice za šolski sklad bodo, če bodo razmere dopuščale, poslane v naslednjem letu, za 
prejšnje šolsko leto se zaradi »korona krize« niso pošiljale. 
Pogovorne ure ostajajo vsak tretji ponedeljek v mesecu po predhodni najavi in ob 
upoštevanju korona ukrepov. 
Svet staršev je soglasno potrdil tudi nadstandardne (plačljive) dejavnosti, ki jih je ga. Buhvald 
Pori predstavila. V šolskem letu 2020/2021 bosta tako organizirana plavalni in smučarski 
tečaj ter planinski tabor. Vsak, ki plačila ne bi zmogel, se lahko kadarkoli oglasi pri pomočnici 
ravnateljice za vrtec in zaprosi za subvencionirano plačilo. 



 

 

Sklep 6: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za vrtec in za šolsko leto 
2020/2021 potrdil nadstandardne dejavnosti: plavalni in smučarski tečaj ter planinski tabor. 
 
K6: Z rezultati Ankete o zadovoljstvu staršev 2019/2020 nas je seznanila pomočnica 
ravnateljice ga. Ana Buhvald Pori. Anketo je rešilo 97 staršev, ker znaša okoli 35% vseh 
staršev otrok  vrtca. Starši so večinoma zadovoljni. Vrtec in kolektiv vrtca je prejel zelo veliko 
pohval in spodbud s strani staršev, ki so rešili anketo. Posamezne pripombe in komentarji so 
bili, da pogrešajo večji občutek skupnosti, več preživljanja časa zunaj ter manj mesa v 
prehrani. Starši so pohvalili tudi Nemške urice in Nogometno šolo.  
 
K7: Ena predstavnica Sveta staršev je izpostavila pripombo enega starša, da se objavljen 
urnik dežurstev ne sklada z dejanskim stanjem in zjutraj ne ve, kam mora oddati otroka in 
išče po vrtcu, v kateri igralnici otroci so. Ga. Buhvald Pori je obljubila, da bodo preverili, kje 
imajo starši težave ter da bo po potrebi na oglasni tabli bolj jasno navodilo glede dežurnih 
igralnic.  
Ista predstavnica je v imenu staršev tudi pohvalila celotno vodstvo in zaposlene v vrtcu, 
pohvali se pridružuje celoten Svet staršev.  
Ga. Buhvald Pori je še enkrat povedala, da ostaja cena vrtca v šolskem letu 2020/2021 
nespremenjena. Na vprašanje, kako je s plačilom v primeru, da otrok zboli za koronavirusom 
ali gre v karanteno, je odgovorila, da ostane cena polna (znižana za delež plačila prehrane), 
če otrok zboli ali gre v karanteno, ker je bil v tesnem stiku nekje drugje. Če pa gre v 
karanteno celoten oddelek otrok v vrtcu, pa se vrtec za čas odsotnosti ne plača. 
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 18:07. 
 
Zapisnik: Barbara Žvirc 
 

Predsednica: Tjaša Slatinšek 
 
 
Priloge: 

1. Lista prisotnosti 


