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OSNUTEK – zapisnik bo potrjen na naslednji seji Sveta staršev, morebitne 
popravke in pripombe bomo vnesli in zapisnik ponovno objavili! 

 
Prevalje, 23. junij 2021 

 

ZAPISNIK 
 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje v šolskem letu 2020/2021, ki je bila 23. junija 2021, ob 

17. uri, pred Vrtcem Krojaček Hlaček Prevalje 
 
Prisotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: podpisna lista – 8 članov 
Odsotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: podpisna lista – 8 članov 
Ostali prisotni: Andreja Tinta, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, Ana Buhvald Pori, pomočnica 
ravnateljice za vrtec 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2020/2021. 
4. Oblikovanje oddelkov 2021/2022 in cena vrtca za 1. 9. 2021 (pomočnica ravnateljice za vrtec). 
5. Poročilo ob koncu šolskega leta 2020/2021 (pomočnica ravnateljice za vrtec). 
6. Razno. 
 

Ad1 
Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Ana Buhvald Pori in predsednica Sveta staršev Tjaša Slatinšek sta 
pozdravili zbrane, med nami je bila tudi ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje ga. Andreja Tinta. Prisotnih 
je bilo 8 od 16 staršev (igralnica 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, Leše), 4 starši so bili opravičeno odsotni, 4 
neopravičeno. Predsednica Sveta staršev ga. Tjaša Slatinšek je ugotovila, da Svet staršev ni sklepčen.  
 
Sklep 1: Svet staršev ni sklepčen.  
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika in je priložena originalu zapisnika. 
 

Ad2 
Člani Sveta zavoda so se s predlaganim dnevnim redom strinjali in ga sprejeli. 
 
Sklep 2: Svet staršev se strinja s predlaganim dnevnim redom. 
 

Ad3 
Predsednica Sveta staršev vrtca Prevalje, ga. Tjaša Slatinšek, je pojasnila, da Svet staršev osnutka zapisnika 
1. redne seje Sveta staršev ne more potrditi, ker Svet ni sklepčen. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep 3: Osnutek zapisnika se ob predpostavki, da bo Svet staršev sklepčen, potrdi na 1. redni seji v novem 
šolskem letu 2021/2022.  
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Ad4 
Pomočnica ravnateljice, gospa Ana Buhvald Pori, je predstavila oddelke za novo šolsko leto 2021/2022 in 
sistematizacijo delovnih mest, ki je bila predstavljena in potrjena na Svetu zavoda in Občinskem svetu 
Občine Prevalje. Skupaj bo v šolskem letu 2021/2022 vključenih 290 otrok. Vsi otroci, ki so se vpisali v 
rednem roku, so sprejeti. Sprejeti so tudi tisti, ki so se vpisali naknadno in s 1. 9. 2021 izpolnjujejo pogoje za 
vpis. 
 
Za šolsko leto 2021/2022 je oblikovanih 16 oddelkov: 

 6 homogenih oddelkov I. starostnega obdobja (fleksibilni normativ, 12+2); 

 3 homogeni oddelki II. starostnega obdobja 3–4 (fleksibilni normativ, 17+2); 

 5 homogenih oddelkov II. starostnega obdobja 4–6 (fleksibilni normativ, 22+2); 

 1 homogen oddelek II. starostnega obdobja s polovičnim normativom 4–6 (fleksibilni normativ, 
11+1). 

 1 kombiniran oddelek I. in II. starostnega obdobja (nefleksibilni normativ, 17, znižan normativ -1). 
  
V primeru dodatnih vpisov otrok med šolskim letom se lahko kombiniran oddelek, oblikovan na podlagi 
nefleksibilnega normativa, preoblikuje v oddelek s fleksibilnim normativom. V primeru večjega zmanjšanja 
števila vpisanih otrok ob začetku šolskega leta se posamezni oddelek preoblikuje v polovični oddelek z 
možnostjo dopolnitve do polnega oddelka s fleksibilnim normativom. 
 
Sprememba v ceni vrtca bi bila pod 1 %, zato vodstvo vrtca predlaga, da se cena vrtca s 1. 9. 2021 ne 
spremeni. V primeru večjih sprememb v številu otrok bomo jeseni ceno ponovno računali. Cena I. 
starostnega obdobja ostaja 496,60 EUR, cena II. starostnega obdobja in cena kombiniranega oddelka pa 
398,37 EUR. 
 
Vrtec Prevalje sistemizira naslednja delovna mesta, ki so glede na zakonodajo vključena v ceno vrtca: 

 pomočnice ravnateljice za vrtec s polno delovno obvezo, ki opravlja pedagoško in organizacijsko 
vodenje vrtca ter v okviru polne delovne obveze prevzame tudi svetovalno delo, 

 16 delovnih mest vzgojiteljica predšolskih otrok in 16,25 delovnih mest vzgojiteljica predšolskih 
otrok – pomočnica vzgojiteljice, 

 delež zaposlitve organizator zdravstveno higienskega režima in organizator prehrane, 

 administrativnih delavcev,  

 vzdrževalec računalniške opreme v deležu 0,50, 

 kuharic in pomočnic kuharic,  

 čistilk, 

 perice, 

 hišnika. Delež hišnika znaša na število oddelkov in enot manj od polne zaposlitve (0,89), vendar 
zajema le vzdrževanje notranjih prostorov, ne pa tudi neposredne okolice vrtca. Zaradi tekočega 
vzdrževanja v vseh letnih časih vodstvo vrtca predlaga polno zaposlitev, sicer vrtec ne more 
zagotavljati sprotnega urejanja okolice v vseh letnih časih (čiščenje snega, košnja trave, obrezovanje 
drevja in grmičevja, vzdrževanje in popravila igral na igriščih) – sklenjen pa je tudi pisni dogovor z 
občino Prevalje o opravljanju dodatnih nalog. 

  
Izven cene vrtca so sistemizirana delovna mesta: 

-          hišnik: delež zaposlitve 0,11; 
-          mobilni vzgojitelj – logopedinja: delež zaposlitve 0,30; 
-          specialni pedagog: delež zaposlitve 0,32 (v Vrtec Prevalje so vključeni  otroci s posebnimi 
potrebami, ki imajo določeno dodatno strokovno pomoč) – delež zaposlitve se med šolskim letom 
spreminja glede na število vključenih otrok z dodatno strokovno pomočjo; 
-          spremljevalci otrok s posebnimi potrebami: skupen delež 7,00 (8 spremljevalcev). Število se 
zaradi otrok, ki so v postopku usmerjanja, lahko spremeni. 

 4x spremljevalec za otroka s posebnimi potrebami – delež zaposlitve 1,00 = 4,00, 



           

 4x spremljevalec za otroka s posebnimi potrebami – delež zaposlitve 0,75 = 3,00. 
 

Sklep 4: Prisotni so se seznanili z oddelki za novo šolsko leto 2021/2022 in sistematizacijo delovnih mest. 
 

Ad5 
Pomočnica ravnateljice za vrtec, gospa Ana Buhvald Pori je uvodoma pojasnila, da je bil Letni delovni načrt 
zastavljen s predvidenimi omejitvami glede na pričakovane razmere v navezavi na epidemijo Covid-19. 
Glavni cilj načrta je bil, da vrtec otrokom omogoči lepa doživetja in brezskrbne dneve, da ne bi preveč 
občutili ukrepov in omejitev ter da se jim omogoči napredek in razvoj na vseh področjih.  
 
V nadaljevanju je pojasnila, da je vrtec moral izključiti ali prilagoditi vse aktivnosti, ki naj bi se dogajale v 
popoldanskem času skupaj s starši. Zaključnih srečanj s starši ni bilo, pripravili pa so zaključni video 
posnetek za vsako skupino, kjer so se otroci z nastopi predstavili staršem. Pripravili so tudi video film 
celotnega vrtca, kjer se predstavijo vse skupine. Zaključno prireditev mini maturantov so izpeljali dopoldan, 
otroci so se predstavili svojim prijateljem na terasi, starši pa so dobili posnetek. Aktivnosti, ki niso bile 
izpeljane: plavalni in smučarski tečaj, Kekčeva dežela, dopoldanske skupne dejavnosti, Krojačkov šport, 
planinci ...  
 
Izpeljali so naslednje projekte in aktivnosti: 

 Gozdni vrtec: dopoldneve so bolj posvetili gibanju, otroci so bili veliko v gozdu.  

 Projekt gibanje, kjer spodbujajo naravne oblike gibanja.  

 Predstavitev glasbene šole in glasbil. 

 Branje pravljic. 

 Akcija Pokloni zvezek. 

 Obeleževanje raznih dni, npr. Dan zemlje.  

 Tradicionalni slovenski zajtrk (izveden je bil dvakrat). 

 Piknik ob koncu šolskega leta. 

 Čebelji ringaraja na tržnici Prevalje. 

 Projekt Naključna prijaznost. 

 Krojačkov mini kros. 

 Posaditev drevesa. 

 Krojačkov dan in teden. 

 Kostanjev piknik v dopoldanskem času. 

 Posneli so pesem želja ob decembrskih praznikih.  

 … 
 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so se v šolskem letu 2020/2021 bolj posvetili delu znotraj skupine, 
ni bilo skupnih dejavnosti, ki včasih zmotijo ritem skupine, kar se je izkazalo za dobro oz. so to skušali kar 
najbolje izkoristiti.  
 
Na začetku šolskega leta so organizirali fotografiranje otrok. Vzgojiteljice so se udeleževale raznih 
izobraževanj na daljavo. Sprejeli so praktikante, ki so opravljali nastope.  
 
V času zaprtja (od 26. oktobra 2020 do 25. januar 2021) je bilo prvi teden v vrtcu 8 otrok, potem 28, 38, 36 
in kasneje nekje med 40 in 50 otrok. Dva tedna je vrtec zagotavljal samo najbolj nujno varstvo za otroke 
staršev, ki delujejo v kritični infrastrukturi, ostali čas za pa otroke, kjer so starši potrebovali varstvo. Od 25. 
januarja dalje se je vrtec odprl, delo je potekalo v mehurčkih. Gospa Ana Buhvald Pori je pohvalila starše, ki 
so dosledno javljali ure prihoda in odhoda in se zahvalila za sodelovanje.  
 
Od januarja 2021 se zaposleni tedensko testirajo na Covid-19. Nekaj je prebolelih, nekaj je cepljenih.  
 



           

V tem šolskem letu so bile v vrtcu 4 karantene. 1 zaradi otroka, 3 zaradi vzgojiteljic, virus se ni razširil 
znotraj skupin. 
 
Sklep 5: Prisotni so se seznanili s poročilom ob koncu šolskega leta 2020/2021. 
 

Ad6 
Predstavniki staršev so v nadaljevanju seje postavili nekaj vprašanj. Vnaprej so bili spodbujeni, da starše 
svoje skupine seznanijo z datumom sestanka Sveta staršev in zberejo vprašanja, dileme, pobude … 
 
Ali se bodo naslednje leto izvajali smučanje, nemščina in plavalni tečaj? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da se bosta izvajala plavalni tečaj in smučanje, v kolikor bodo razmere 
dopuščale, nemščina pa zaenkrat še ne, ker mora vrtec še vedno držati mehurčke. 
 
Ali je mogoče, da bi vzgojiteljice ostale v isti skupini otrok tudi v prihodnjem šolskem letu? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da to načeloma ni mogoče, ker je delo vzgojiteljic vezano na starost 
otrok, so pa redke izjeme. 
 
Ali se z novim šolskim letom skupine otrok pomešajo? 
Gospa Ana Buhvald Pori pojasni, da se skupine pomešajo, ker mora vrtec zadostiti zakonskim normativom 
in omejitvam pri posamezni starosti otrok. Ponavadi jih razdelijo na dva dela, mogoče ponekod na tri, saj je 
potrebno uskladiti številčni normativ in starostni razpon. Ponekod pa gredo naprej skupaj vsi. Pojasni, da se 
vrtec trudi, da gre otrok v novem šolskem letu skupaj naprej z otroki, s katerimi se druži, pri organizaciji se 
posvetujejo z vzgojiteljicami. Če imajo starši željo, s kom bi bil otrok v naslednjem letu v skupini, naj jo 
sporočijo nekje do konca junija in če je mogoče, jih upoštevajo.  
 
Kako je z otroki, ki bodo pogoje za vstop v vrtec (11 mesecev) izpolnili po septembru ali v naslednjem 
koledarskem letu? 
Gospa Ana Buhvald Pori pojasni, da če je prosto mesto, se otroci priključijo skupinam. Če prostih mest ni in 
je otrok dovolj za novo skupino, se naredi nova skupina, če otrok ni dovolj, pa se uvrstijo na čakalno listo in 
se v primeru sprostitve mesta priključijo kasneje. Vzgojiteljice v vsakem primeru delo prilagodijo starosti 
otroka, tudi če je otrok v skupini s starejšimi ali mlajšimi. 
 
Ali bodo tudi med poletjem ostali enaki ukrepi v navezavi na Covid-19, glede na padec okužb in porast 
cepljenja?  
Gospa Ana Buhvald Pori pojasni, da ukrepi po navodilih še vedno ostajajo. Navodilo pediatrov je, da takoj, 
ko ima otrok zgoščen izcedek iz nosu, mora biti doma. Po krajšem opazovanju se lahko vrnejo v vrtec, če se 
stanje ne poslabša. Svetuje, da je najbolje, da se starši posvetujejo z zdravnikom in pojasni, da je bilo letos 
zaradi ukrepov tudi manj bolezni in prenosov bolezni med skupinami. Pojasnila je še, da so se dežurstva v 
mehurčku izkazala za dobro izbiro, saj se otroci in vzgojiteljice med sabo poznajo in je otrokom zato lažje.  
 
Predstavniki skupin so po naročilu ostalih staršev posebej pohvalili delo vzgojiteljic Irene, Jasmine, Sanje, 
Anje in Martine. Ana Buhvald Pori je pohvalila vse vzgojiteljice in pojasnila, da so prijazne do otrok in zelo 
pripravljene za delo tudi v težjih razmerah.  
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 17.30.  
 
Zapisnik: Nina Meh Savić 
 
                                                                                                                                    Predsednica: Tjaša Slatinšek 
 
Priloge:  

1. Lista prisotnosti 
 


