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Prevalje, 21. junij 2022 
 

ZAPISNIK 
 3. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje v šolskem letu 2021/2022,  
ki je bila 21. junija 2022, ob 18.00, v prostorih Vrtca Krojaček Hlaček 

 
Prisotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: Anita Merkač, Katja Pogladič, Ajda Kadiš, Lea Kos 
Kaiser, Nina Meh Savić, Vesna Glavak, Marija Žaže, Tjaša Slatinšek, Dejan Meh Savić. 
Odsotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: Urška Petrič, Petra Plevnik, Tamara Grabner, 
Jasmin Bajrektarević, Urška Španinger Ekart, Barbara Žvirc, Ana Sirk Prislan, Žiga Petek. 
Ostali prisotni: dr. Andreja Tinta, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, Ana Buhvald Pori, 
pomočnica ravnateljice za vrtec 
 
Dnevni red: 
• Ugotovitev sklepčnosti. 
• Pregled in potrditev dnevnega reda. 
• Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2021/2022. 
• Oblikovanje oddelkov 2022/2023 in cena vrtca za 1. 9. 2022 (pomočnica ravnateljice za 

vrtec). 
• Poročilo ob koncu šolskega leta 2021/2022 (pomočnica ravnateljice za vrtec). 
• 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 
dr. Andreja Tinta. Prisotnih je bilo 9 staršev od 17 (igralnice 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15.),  4 
starši so bili opravičeno odsotni, 4 neopravičeno. Predsednica Sveta staršev ga. Tjaša 
Slatinšek je ugotovila, da je Svet staršev sklepčen.  
 
Sklep 1: Svet staršev je 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. 
 
 
 
 

mailto:vrtec.krojacekhlacek@gmail.com


           

Ad3 
 
Predsednica Sveta staršev vrtca Prevalje, ga. Tjaša Slatinšek, je Svet staršev pozvala h 
glasovanju za potrditev osnutka zapisnika 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 
2021/2022. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep 3: Prisotni so potrdili osnutek zapisnika 2. redne seje Sveta staršev  Vrtca Prevalje 
2021/2022.   

Ad4 
 

Pomočnica ravnateljice, gospa Ana Buhvald Pori, je predstavila oddelke za novo šolsko leto 
2022/2023. Povedala je, da je bil vpis v vrtec v mesecu marcu in da je za šolsko leto 
2022/2023 oblikovanih 17 oddelkov. 16 oddelkov bo delovalo na Prevaljah, eden na Lešah, 
trije oddelki bodo polovični. 6 oddelkov prvega starostnega obdobja bo v pritličju, tam 
ostane tudi en oddelek starostnega obdobja 3-4. Ostali oddelki bodo v nadstropju. Na Lešah 
bo deloval kombiniran oddelek, noben otrok prihodnje leto ni šoloobvezen. Izpostavila je, da 
v OŠ ni več prostora za eno skupino vrtca, zato ima letos vrtec prostorsko stisko, ki jo bodo 
reševali s polovičnimi igralnicami. Ena bo preurejena iz knjižnice. Do naslednjega šolskega 
leta pa Občina načrtuje gradnjo prizidka vrtca z dvema velikima igralnicama. Skupaj bo v 
šolskem letu 2022/2023 vključenih 295 otrok. Vrtec Prevalje je zaenkrat sprejel vse otroke, ki 
s 1. 9. 2022 dopolnijo pogoje za vpis. Otrok, ki pogoje izpolnijo kasneje, je 20, sprejeli jih 
bodo lahko okoli 5 ali 6, odvisno, koliko bo odstopov od pogodb.  
 
Za šolsko leto 2022/2023 je oblikovanih 17 oddelkov: 
 

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

 1 homogen oddelek I. starostnega obdobja s polovičnim normativom (fleksibilni 
normativ, 6+1). 

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

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

 2 homogena oddelka II. starostnega obdobja s polovičnim normativom 4–6 (fleksibilni 
normativ, 11+1). 

 1 kombiniran oddelek I. in II. starostnega obdobja (nefleksibilni normativ, 17). 
 
V primeru dodatnih vpisov otrok med šolskim letom se lahko kombiniran oddelek, oblikovan 
na podlagi nefleksibilnega normativa, preoblikuje v oddelek s fleksibilnim normativom. 
Sprememba v ceni vrtca bi bila pod 1 %, zato vodstvo vrtca predlaga, da se cena vrtca s 
1. 9. 2022 ne spremeni. V primeru večjih sprememb v številu otrok bodo jeseni ceno 
ponovno računali. Cena I. starostnega obdobja ostaja 513,46 EUR, cena II. starostnega 
obdobja in cena kombiniranega oddelka pa 413,46 EUR. 
 
Sklep 4: Prisotni so se seznanili z oblikovanjem oddelkov 2022/2023 in ceno vrtca za 1. 9. 
2022. 
 



           

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 in tudi z željo, da bodo okoliščine omogočale več dejavnosti, 
kar se je spomladi tudi izkazalo kot možno. V želenem obsegu sta bila izvedena smučarski in 
plavalni tečaj in zaključna prireditev. Aktivnosti v oddelkih so potekale normalno. Pojasni, da 
so otrokom poskušali omogočati čim več gibanja in prostega časa zunaj. Otrokom je sedaj, ko 
se lahko skupine spet lahko mešajo, všeč. 
 
Položnic za šolski sklad letos zaradi razmer v navezavi na covid-19 in prilagajanj staršev niso 
pošiljali, varčevanje v sklad se bo nadaljevalo prihodnje šolsko leto. 
 
Staršem je vrtec v šolskem letu 2022/2023 poslal kar nekaj vabil na izobraževanja. Pustna 
maškarada v kraju je odpadla, v vrtcu so imeli svoje pustno praznovanje. 
 
Dvakrat v letu je bil vrtec vključen v Teden vseživljenjskega učenja.  
 
Od načrtov v LDN-ju vrtca za 2021/2022 je zaradi omejitev pri stikih vzgojiteljic v navezavi na 
covid-19 odpadla dramatizacija Krojaček Hlaček, ki se prestavlja na september/oktober 2022. 
Povabili bodo tudi Primoža Suhodolčana. Peko piškotov in Babico zimo so speljali po 
skupinah, prav tako v mehurčkih  koncert s flavto. Pevski zbor v tem šolskem letu ni deloval, 
razen projektno ob koncu šolskega leta kot priprava nekaterih skupin na nastop na Zaključni 
prireditvi šole in petje mini maturantov. 
 
 
Izpeljali so naslednje projekte in aktivnosti: 

• Večletni projekt NA MA POTI, ki spodbuja naravoslovno in matematično 
pismenost se zaključuje jeseni. 

• Unesco projekti 
• Projekt Naključna prijaznost 
• Nogometni vrtec (predšolski otroci ter včasih tudi 3 in 4-letniki). Aktivnosti vodi 

učitelj Tin Küzma, otroci zelo radi sodelujejo. 
• Gibanje: vzgojiteljice so delale po načrtu, ki sledi in spodbuja naravno gibanje 

otrok glede na starost in jih spodbuja, da dosežejo gibalne mejnike (npr. če kdo še 
ne skoči, delajo z njim načrtno čim več vaj v tej smeri) – vso gibanje pozitivno 
vpliva na razvoj govora in grafomotorike. 

• Prevalje, zdravo mesto 
• Bralni hladilnik in bralni nahrbtnik 
• Gozdni vrtec 
• Gledališče 
• Predšolska bralna značka 
• Obisk knjižničarke z bralnim kovčkom 
• Montessori 



           

• Projekt Pasavček 
• Sodelovanje z okoljem: NIJZ, knjižnica, čebelarji, Dom starejših, šola, planinci, 

policija, zdravstveni dom, razvojna ambulanta. 
• Pojemo in plešemo za 1. starostno obdobje 
• Knjižnica 
• Planinske urice 
• Slovenščina za tujce 
• Smučarski tečaj – 93 otrok 
• Plavalni tečaj – 120 otrok 
• Planinski tabor 
• Cici plesna šola 
• Ena skupina je prespala v vrtcu. Vsi otroci, 24, je brez problema prespalo v vrtcu. V 

prihodnjem načrtovanju se bodo posvetili tudi aktivnostim v tej smeri za več 
skupin. Ostale skupine so imele zaključni pohod.  

 
Sklep 5: Prisotni so se seznanili s poročilom ob koncu šolskega leta 2020/2021. 
 

Ad6 
 
Predstavniki staršev so v nadaljevanju seje postavili nekaj vprašanj in posredovali nekaj 
mnenj in pobud staršev. 
 
Kdaj se pričnejo poletne skupine? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da se poletne skupine pričnejo 1. 7. 2022. Prijavljenih je 
veliko otrok. Nekateri otroci imajo 0 dni počitnic. Starše spodbudijo, da, če imajo možnost, je 
otrok vsaj kakšen teden doma, še posebej tiste, ki gredo s septembrom v šolo – da ni 
direkten prehod iz vrtca v šolo.   
 
Mnenje starša glede zaključne prireditve 
Pohvala starša, da smo imeli v vrtcu dve leti možnost videti predstavitev otrok na 
predstavitvenih videih, a razočačanje, saj se otroci letos na zaključni prireditvi niso 
predstavili v živo. Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so se v vrtcu o tem pogovarjali in 
se za letos odločili, da bo zaključna prireditev zastavljena kot zabava za otroke. Otroke 
priprave na zaključek in nastop velikokrat po obremeni, priprave so dolge. Presodili so, da 
bodo po letu v mehurčkih otrokom omogočili skupno zabavo. Pojasnila je, da razume, da je 
staršem lepo videti nastopati svoje otroke. Mini maturanti so se letos v živo predstavili 
staršem s petjem in plesom.  Naslednje leto bo zaključek zagotovo ponovno v obliki nastopa 
otrok.  
 
Ali oddelek na Lešah za glavne, jesenske in ostale počitnice pride v enoto na Prevalje? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so otroci, če je dovolj prijavljenih, kar večinoma je, v 
jesenskih in zimskih počitnicah na Lešah, med novoletnimi in prvomajskimi prazniki pa so v 
enoti na Prevaljah.  
 



           

Ali je na Lešah skupina polna? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila,  da je zaenkrat eno prosto mesto za prvo starostno 
obdobje še na voljo. 7 je otrok v prvem starostnem obdobju in 7 v drugem starostnem 
obdobju. Če se pridruži še eden iz prvega starostnega obdobja, se normativ v drugem zniža 
za 3 otroke. 
 
Mnenje staršev o neskladju z napovedanimi aktivnostmi na uvodnem sestanku z dejansko 
realizacijo 
Predstavnica skupine je posredovala nezadovoljstvo staršev skupine, ki so na uvodnem 
sestanku dobili informacije, da bodo otroci zelo veliko v gozdu in zunaj, kar pa se v praksi ni 
izvajalo. Temu je pritrdila tudi druga predstavnica. Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so 
že imeli v eni skupini podoben primer, pri čemer so ugotovili, da so se otroci raje igrali na 
igrišču in dodala, da je kljub temu v gozd potrebno iti in da se bo o tem z vzgojiteljicami še 
pogovorila. Otroci so zelo aktivni, vzgojiteljice pa se v posameznem letu in obdobju 
dejavnosti prilagodijo sposobnostim in nekaj tudi željam otrok. 
 
Ali so lahko otroci na vrtčevskem igrišču in terasi bosi? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da na mehkem delu terase da, na lesenem ne, ker je 
veliko špil. Pojasnila je, da je načrt vrtca, da se ta del v sklopu investicij prihodnje leto 
prekrije z umetno travo. Na travnatem delu igrišča pa je kljub redni košnji preveč čebel, da bi 
otroci bili bosi.  
 
 
Predstavnica skupine vpraša, ali se bo letos tudi delila njihova skupina, glede na to, da je 
bila skupina deljena tudi lani. 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da redkokatera skupina ostane skupaj v isti zasedbi in 
da se bolj kot ne delijo vse skupine, saj organizacijsko ne gre drugače. Pojasni, da je odvisno 
od tega, koliko otrok normativno spada v eno starostno skupino in če novincev ni dovolj, je 
potrebno otroke deliti iz drugih skupin, da se številke izidejo (v I. starostnem obdobju je 
skupaj 14 otrok, potem 19 oz. 24, vrtec pa ni tako velik, da bi imeli toliko novincev, s katerimi 
bi samo dopolnjevali obstoječe skupine). Skupine se razdelijo večinoma na dva dela, v drugo 
skupino nikoli ne gre en sam otrok, razen če je izrecna želja staršev (včasih zaradi 
morebitnega kasnejšega odloga šolanja …). Otroke pomagajo razdeliti vzgojiteljice – da 
ostane otrok s kakim od svojih prijateljev. Pojasni še, da niti ni cilj vrtca, da bi vse skupine ves 
čas ostale enake in z enakimi vzgojiteljicami, saj se otroci preveč navežejo na eno osebo in 
eno vzgojiteljico in privadijo enega načina dela. Menjava vzgojiteljic pomeni tudi več 
raznolikosti za otroke, saj je vsaka vzgojiteljica drugačna in ima različne prednosti. Do konca 
junija lahko starši vrtcu še sporočijo želje s kom želijo, da bi bili otroci v skupini v prihodnjem 
letu. Starši so dodali še, da se je na koncu za otroke deljenje skupin v veliki večini izkazalo za 
dobro in da so bili zadovoljni tudi otroci.  
 
 
 



           

Vprašanje starša: otrok je od 15. 7. 2022 začasno izpisan in ga ne bo do konca poletja oz. 
začetka novega šolskega leta. Ali to igra vlogo, da otroka razdelite drugam? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da ne. Otroci v vsakem primeru jeseni začnejo v novih 
skupinah in ti začasni izpisi in odsotnosti na to ne vplivajo. 
 
Med počitnicami zjutraj, ko pripeljemo otroke, jih nekdo sprejme, potem pa ne vemo, kdo 
za njih skrbi, ob 15. uri pa jih nam preda spet druga vzgojiteljica. Lepo bi bilo, da bi starši 
vedeli, s kom so otroci v poletnih skupinah. 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so se o tem že pogovarjali lani in bodo poskušali na 
oglasni deski izobesiti ažurni seznam strokovnih delavk v posamezni skupini. Prav tako vsaka 
vzgojiteljica za vsak dan ve, kdo bo s katerimi otroki (če starša zanima, lahko tudi preveri 
zjutraj pri delavki, ki otroka sprejme). Načeloma so en ali dva tedna z istimi vzgojiteljicami, če 
se izide.  
 
Katere bolezni trenutno krožijo v vrtcu? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so nedavno bile angine, vendar ne v vsaki skupini. Še 
vedno krožijo vodene koze in adenoviroza, nekaj primerov tudi bruhanje in driske. 
 
Pohvala starša  
Starš pohvali celoten kolektiv in uspešno prilagoditev glede na situacijo z epidemijo covid-19. 
 
Predlog za obisk lutkovnega gledališča 
Predstavnica skupine je posredovala pobudo starša, da se v prihodnjem letu za otroke 
organizira ogled lutkovne predstave. Predstavnica skupine je dodala, bi lahko otroci v 
prihodnjem šolskem letu obiskali gledališče. Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so v 
letošnjem šolskem letu bile organizirane gledališke predstave v vrtcu in v Družbenem domu 
na Prevaljah in da bodo o pobudah premislili. Izogibajo se popoldanskim obiskovanjem 
predstav, ker se je v preteklosti izkazalo, da veliko otrok na te predstave ni bilo, večinoma 
tistih, ki imajo v domačem okolju že tako manj možnosti in spodbud. Zato vse take dogodke 
organizirajo dopoldan, da jih obiščejo vsi otroci. 
 
Ali se 3-4 letniki že odvajajo od spanja v vrtcu? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da otroci spijo od cca 12. 00 do 13.30. Če starš želi, 
otroka zbudijo malo prej. Če kdo ne spi, se igra pri mizi. Načrtno otrok ne odvajajo od spanja. 
Če več kot pol skupine pokaže interes, da ne spijo, postopajo drugače. 
 
Pobuda starša, da bi vrtec bolj spodbujal prihod v vrtec s kolesom.  
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so imeli lani en da brez avtomobila, da so 
vzgojiteljice prišle s kolesi in da bodo te spodbude še bolj vključili v Letni delovni načrt ob 
zavedanju, da nekaterim staršem organizacijsko to ne znese. Pojasni še, da kasneje v šolo 
veliko otrok hodi s skiroji in kolesi. 
 
 
 



           

Kako je trenutno z ukrepi vezanimi na covid-19 v vrtcu? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da trenutno posebnih ukrepov ni, da pa je MIŽŠ 
obljubilo, da bodo do jeseni javili usmeritev, kako naj bi potekalo prihodnje šolsko leto. 
Dodala je, da je najbolj pomembno sodelovanje staršev, da so otroci v vrtcu zdravi in bolni 
doma in na ta način se zajezijo okužbe. Staršem se je zahvalila za dobro sodelovanje v času 
epidemije. Poudarila je, da so bili otroci zelo veseli, ko so bili lahko skupaj na igrišču.  
 
Pohvala vodstvu vrtca o ažurnem in podrobnem informiranju staršev prek eAsisitenta. 
Gospa Ana Buhvald Pori je je zahvalila za zahvalo in izrazila željo, da bi še več staršev ažurno 
spremljajo informacije prek eAsisitenta in prosila predstavnike naj spodbudijo starše k 
aktivni uporabi eAsistenta (spremljanje obvestil vodstva, vzgojiteljic), preko katerega pa 
lahko starši komunicirajo tudi z vodstvom vrtca.  
 
Pobuda, da se pri eAsistentu preveri možnosti pošiljanja sporočil vzgojiteljicam in vodstvu 
tudi preko aplikacije, ki je sedaj onemogočeno. 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da bo preverila pri ponudniku aplikacije. 
 
Gospa Ana Buhvald Pori se je zahvalila vsem staršem, ki so letos aktivno sodelovali v svetu 
staršev. 
 
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 19.05.  
 
Zapisnik: Nina Meh Savić 
 
                                                                                                                  Predsednica: Tjaša Slatinšek 
 
 
 
Priloge:  

• Lista prisotnosti 
 
 


