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

2021/2022; sreda, 13. april 2022 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2021/2022. 
4. Cena vrtca in nov oddelek. 
5. Vpis 2022/2023. 
6. Razno. 

 
 
K1: Uvodoma je zbrane pozdravila predsednica Sveta staršev ga. Tjaša Slatinšek. Pridružila se 
nam je tudi ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje ga. Andreja Tinta. Prisotnih je bilo 13 
predstavnikov skupin (ena predstavnica se je pridružila malo kasneje), tako da smo bili 
sklepčni. Pomočnica ravnateljice ga. Ana Buhvald Pori je pozdravila zbrane starše in 
predstavila novega člana iz igralnice 14.  
 
Sklep 1: Prisotnih je 13 od 17 predstavnikov. Svet staršev je sklepčen. 
 
K2: Ga. Slatinšek je predstavila dnevni red, s katerim smo se vsi strinjali. 
 
Sklep 2: Svet staršev se strinja s predlaganim dnevnim redom. 
 
K3: Potrdili smo zapisnik 1. redne seje Sveta staršev vrtca Prevalje v šolskem letu 2021/2022, 
ki je potekala 27. septembra 2021 na daljavo (preko Zooma). Ga. Slatinšek je nato predala 
besedo ge. Ani Buhvald Pori, pomočnici ravnateljice. 
 
Sklep 3: Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev vrtca Prevalje v šolskem letu 2021/2022 je 
potrjen. 
 
K4: Pomočnica ravnateljice ga. Ana Buhvald Pori je povedala, da je cena vrtca s s 1. 
januarjem 2022 povišana. K temu so botrovala redna napredovanja delavcev, ki jih moramo 
omogočiti ter dvig cen življenjskih potrebščin in ostalih podražitev, ki smo jim bili priča. Cena 
se je dvignila za 3,40 % za prvo starostno obdobje in 3,78 % za drugo starostno (sprememba 
je, seveda, odvisna od plačnega razreda). Vrtec je iskal rešitve skupaj z Občino Prevalje, 
vendar je cena po zakonsko določenih kriterijih upravičeno povišana (za zagotavljanje 
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kvalitetnih učnih pripomočkov, zdrave prehrane, kvalitete dela, rednega povišanja plač za 
zaposlene …). Svetniki so z več dopisi že dali pobudo na državo, vse pa poteka zelo počasi. 
Najbolj idealno bi bilo, če bi bila cena vrtca enaka v vseh vrtcih po Sloveniji, starši pa bi 
plačevali glede na plačne razrede.  
 
S 1. 3. se je zaradi potreb oblikoval nov oddelek, že 17. (skupno je v vrtcu 296 otrok, vključno 
s tistimi, ki obiskujejo vrtec Leše). 17. oddelek je  polovični, v njem je 7 otrok I. starostnega 
obdobja, predstavnik skupine je g. Savič, ki je bil tudi prisoten na seji. 
 
K5: Vpis za šolsko leto 2022/2023 je potekal prva dva tedna v marcu 2022, vpis je velik. S 1.9. 
bodo uspeli vzeti vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem (ostaja jih pa zunaj 20, ki 
pogoje dopolnijo kasneje – do decembra, za te pa iščejo rešitev, najprej pa bodo počakali 
pogodbe staršev otrok, ki so vpisani za 1. 9., da se vidi realno stanje, saj nekateri otroka 
vpišejo, potem pa si zaradi različnih razlogov premislijo). V OŠ, kjer je bil oddelek vrtca sedaj 
3 leta, s pričetkom novega šolskega leta zaenkrat nimajo več prostora (zaradi polne 
zasedenosti). Za eno leto bodo v učilnico preuredili vrtčevsko knjižnico – dodali bodo 
toaletne prostore, učilnica bo primerna za polovično skupino. Dogovarjajo se o možnosti 
prizidka (za še vsaj dva prostora), saj so zdaj kot učilnice za otroke namenjene tudi namenske 
učilnice – glasbena in likovna igralnica. Na Lešah bo še kakšno prosto mesto za mlajše otroke, 
če bo potreba. Starši novincev, ki sedaj podpišejo pogodbo, imajo do 15. 8. 2022 še možnost 
odstopa od pogodbe za vpis v vrtec. 
 
K6: Pod točko Razno je g. Savič postavil vprašanje o Covidnih ukrepih – kateri ukrepi bodo še 
aktivni. Ga. Buhvald Pori je razložila, da trenutno sprostitev za vrtec še ni, še vedno veljajo 
nekateri ukrepi, o njih pa se odločajo skupaj z NIJZ. Ohranjali bodo mehurčke 3 skupin (do 
15:15), starši bodo lahko znotraj brez mask, če se s 14. 4. sprosti ta ukrep. Protokol bolezni 
ostaja enak, karanten ni, sorojenci v primeru bolezenskih znakov ne ostajajo več doma, če so 
sami popolnoma zdravi. G. Saviča zanima še, kako je z dejavnostmi, ali se bodo vrnile. Ga. 
Buhvald Pori pove, da načrtujejo zaključno prireditev, pevski zbor pred koncem leta ne bo 
začel z dejavnostjo – razen projektno za zaključno prireditev šole in vrtca, mini maturante, 
planinci potekajo že celo leto, Krojačkovega športa popoldan letos ne bo. V januarju 2022 je 
bil izveden smučarski tečaj, v maju bo še plavalni in obisk Kekčeve dežele za otroke, ki gredo 
jeseni v šolo. V aprilu in maju se načrtuje še pohod s starši – po skupinah. Ga. Buhvald Pori se 
je še zahvalila za vso podporo v zadnjih dveh letih, za sodelovanje in odzivnost, za 
upoštevanje protokola bolezni (5 karanten v 2020/2021 in 2 v 2021/2022). Tudi vzgojiteljice 
so se striktno držale navodil in ukrepov v času Covida in s skupnim sodelovanjem je uspelo 
izpeljati vse načrtovano, čeprav je bilo v začetku res težko. S sproščanjem se bodo stvari še 
izboljšale.  
 
Na vprašanje o vodenih kozah, kako dolgo bodo še prisotne, je ga. Buhvald Pori povedala še, 
da sedaj v dveh letih koz skoraj ni bilo in so letos res najbolj dolgo prisotne (v zgodovini 
vrtca), ker je več otrok neprekuženih. Ne more pa napovedati, kako dolgo se bodo še 
pojavljale.  
 
Čez poletje ga. Buhvald Pori poziva vse starše, da so z otroki čim več zunaj, se dosti gibajo – 
opažajo namreč, da je to področje, na katerem so potrebne izboljšave. Otroci bodo tako 
pridobili tudi večjo odpornost. 
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Vprašanje je bilo tudi glede dežurstva, če so lahko otroci z vzgojiteljicami več zunaj, na 
terasah, igrišču, v gozd. Ga. Buhvald Pori je odgovorila, da je časa za zunanje dejavnosti 
načrtovanega veliko, odvisen pa je od okoliščin (vremenske razmere, druge dejavnosti …). 
Obljubila je, da se bodo z vzgojiteljicami pomenile in da bodo otroci veliko zunaj ter izkoristili 
vsaj terase, po možnosti pa tudi igrišča (dodatni izhodi po kosilu).  
 
Naslednji predlog je bil, če bi lahko starejši, ki ne potrebujejo več počitka (ne spijo več v 
vrtcu) imeli kasneje kosilo. Ga. Buhvald Pori je odgovorila, da so se že dogovarjali, vendar do 
spremembe ni prišlo. Kosilo zanje je ob 12. uri, ker nekateri potem že odhajajo. 
 
Starši so pohvalili logopedinjo, da je zelo učinkovita in odzivna. Obravnava tudi tiste, ki 
nimajo odločbe. Pomočnica ravnateljice je povedala, da imamo srečo, da imamo logopedinjo 
v vrtcu. Poudarila pa je še, da je učinek samo, če so tudi starši doma dosledni in z otrokom 
vadijo. 
 
Pomočnica ravnateljice je povedala še, da v vrtcu opažajo pomanjkljivosti na področju 
govora in gibanja pri otrocih in spodbudila vse starše, da se posvetijo temu. 
 
Sledilo je vprašanje glede nemščine, če se bo vrnila v dopoldanskem času. Nemščine drugo 
leto predvidoma še ne bo. Starši so povedali, da bi bili za. Je pa zaradi tega, ker poteka 
dopoldan in je dodatno plačljivo tako, da mora biti cela skupina za, kar pa je zelo vprašljivo. 
Starši predlagajo plačljivo nemščino v popoldanskem času, povabi naj se zunanjo jezikovno 
šolo (pridobijo se ponudbe). Vrtec se bo pozanimal, če je bo kdo zainteresiran za izvedbo. V 
preteklosti se je to izvajalo. Vrtec je odstopil prostore.  
 
Telovadba – Krojačkov šport in Vadba za najmlajše skupaj s starši se vrača z novim šolskim 
letom 2022/2023. 
 
G. Savič predlaga tudi možnost tabora, kjer bi se prespala vsaj ena noč brez staršev. 
Pomočnica ravnateljice pove, da vsako leto potekajo o tem pogovori, a se za izvedbo še niso 
odločile. To je dodatna odgovornost za vzgojiteljice, nekateri starši se za to ne odločijo. Prav 
tako za smučarske in plavalne tečaje – nekateri starši preprosto niso za to. Otroci gredo v OŠ 
tako v letno šolo v naravi (spanje nekje drugje) prvič v 5. razredu za cel teden, kar je za veliko 
otrok potem šok. Predlaga se, da bi morda prespali nekje bližje, morda celo v vrtcu. Ga. 
Buhvald Pori si je predloge zapisala. 
 
Pri vprašanju zaračunavanja popoldanske malice ga. Buhvald Pori pojasni, da se v prvem 
starostnem obdobje ne doplačuje popoldanske malice, v drugem starostnem obdobju pa se 
doplačuje 0,55 eur/malico. 
 
Vprašanje je bilo še glede jedilnikov – da niso več tako raznoliki in zdravi kot prejšnja leta, 
nekateri otroci imajo zato prebavne težave (po golažu, segedinu …). Ga. Ana odgovori, da je 
jedilnik sestavljen in pregledan s strani strokovnjakov za prehrano in NIJZ. V prvem letu vrtca 
ni težke prehrane, kasneje jih navajajo tudi na zelje, fižol, da se jim uredi prebava. 
Spet potekajo samopostrežni obroki – otroci si hrano postrežejo sami. Sili se jih s hrano ne, 
se jih pa opogumlja, da si vzamejo sami, da poskusijo vse in jim je zelo všeč, ker si lahko 
postrežejo toliko kot presodijo, da bodo pojedli.  
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Glede prinašanja igrač v vrtec je bilo pojasnilo ge. Buhvald Pori tako, da »pliškote«oz. nanike 
lahko imajo za počitek. Ostale igrače pa prinesejo kot so se dogovorili z vzgojiteljico – 
nekatere skupine recimo ob petkih ali na določen dan, kakšno zanimivo igračo sproti in si jo 
skupaj s sošolci potem ogledajo, se kaj pogovorijo –  glede prinašanja ni koronskih omejitev, 
ampak omejitve, ki jih določi vsaka skupine. Igrač je v vrtcu dovolj, domače se potem 
polomijo in so otroci žalostni, zato vsaka vzgojiteljica glede na starost otrok in interes določi, 
v kakšni meri bo to dopuščeno. Ravno zato se vsakodnevno igrače naj ne bi prinašale, razen 
za tolažbo. Lahko pa si jih vedno dajo v omarico/na poličko.  
 
Vprašanje je bilo tudi, ali je v vrtcu že Ukrajinski otrok. Ga. Buhvald Pori pove, da še ne, ker je 
vrtec poln. Vrtec lahko sprejme do 3 dodatne otroke (glede na različne življenjske 
okoliščine).  
 
Strinjali smo se tudi, da je situacija s parkirišči malo boljša, največja gneča je zjutraj ob 8. uri 
in ob 14. uri. Spodbuda je, da pridemo po otroke peš, če se le da, ali izbiramo ure, ko ni take 
gneče. 
 
Zadnje vprašanje je bilo, kako se v vrtcu sporazumevajo z otroki, ki ne govorijo slovensko. 
Ga. Buhvald Pori pove, da poteka v vrtcu slovenščina za tujce. Otroci se hitro naučijo, vsaj 
določene besede, se hitro znajdejo. Naučijo se osnovnih besed, vzgojiteljice jim lepijo slike v 
zvezke, da se lažje naučijo. Lažje je  pri otrocih, ki govorijo bosanski jezik, ker jim lahko vsaj 
na začetku tudi vzgojiteljice določene stvari razložijo v njihovem jeziku. Težje je z albansko 
govorečimi. Uporablja se google translate, geste … Otroci praviloma jezik – vsaj osnovna 
navodila, osnovno komunikacijo zelo hitro usvojijo. Ga. Buhvald Pori pove še, da se ob 
potrjenih diagnozah posebnih potreb (avtizem, kakšna bolezen …) pri otrocih sošolcem v 
skupinah to razloži, drugi otroci jih zelo dobro sprejmejo, skrbijo za njih … 
Predlog s strani staršev je, da bi se mogoče tudi staršem otrok, ki imajo v skupini sošolca s 
posebnimi potrebami, na prvem roditeljskem sestanku predlagalo, katere knjige lahko 
recimo berejo skupaj s svojimi otroki o določenih posebnostih (potrpežljivost, avtizem, 
drugačnost nasploh, motnje koncentracije, nagajivost …) in bi se na tak način že doma malo 
pripravili, kaj naučili … Starši so predlog podprli. 
 
2. redna seja Sveta staršev vrtca Prevalje za šolsko leto 2021/2022 se je končala ob 18:56, ga. 
Bugvald Pori in ga. Slatinšek sta se vsem lepo zahvalili za prisotnost in sodelovanje. 
 
 
 
Zapisnik: Barbara Žvirc 
 

Predsednica: Tjaša Slatinšek 
 
 
Priloge: 

1. Lista prisotnosti  


