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Prevalje, 19. september 2022 
 

ZAPISNIK 
 1. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje  

v šolskem letu 2022/2023, ki je bila 19. septembra 2022 ob 17. uri v prostorih Vrtca 
Krojaček Hlaček 

 
Prisotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: glej podpisno listo 
Odsotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: igralnica 16 
Ostali prisotni:  dr. Andreja Tinta, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, Ana Buhvald Pori, 
pomočnica ravnateljice za vrtec 
 
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 2022/2023. 
4. Seznanitev s predstavnikoma staršev v Svetu zavoda, v Komisiji za sprejem otrok v 

Vrtec Prevalje in v Šolskem skladu. 
5. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2022/2023 in potrditev 

nadstandardnih dejavnosti (pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori). 
6. Anketa o zadovoljstvu staršev 2021/2022 – seznanitev z rezultati (pomočnica 

ravnateljice Ana Buhvald Pori). 
7. Razno. 

 
Ad1 

Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Ana Buhvald Pori in ravnateljica OŠ Franja Goloba 
Prevalje, dr. Andreja Tinta, sta pozdravili zbrane in se zahvalili staršem za sodelovanje v 
Svetu staršev Vrtca Prevalje. Prisotnih je bilo 16 od 17 staršev, odsotna je bila predstavnica 
ene skupine. Predstavniki skupin so se predstavili. Člani Sveta staršev so se s predlaganim 
dnevnim redom strinjali in ga sprejeli. 
 
Sklep 1: Svet staršev je sklepčen. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika in je priložena originalu zapisnika. 
 
Sklep 2: Svet staršev se strinja s predlaganim dnevnim redom. 
 
 
 
 

mailto:vrtec.krojacekhlacek@gmail.com
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Ad2 
 

Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori je Svet staršev pozvala h glasovanju za potrditev 
Zapisnika 3. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2021/2022. Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Sklep 3: Prisotni so potrdili Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev  Vrtca Prevalje 2021/2022.   

 
Ad3 

Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori je Svet staršev pozvala h glasovanju za 
presednika/co Sveta stašev, namestnika/co predsednika/ce Sveta staršev in zapisnikarja/ko. 
Prisotni predstavniki Sveta staršev so soglašali, da predsednik Sveta staršev postane Dejan 
Meh Savić, namestnica predsednika Sveta staršev Ajda Kadiš, zapisnikarka pa Nina Meh 
Savić. 
 
Sklep 4: V šolskem letu 2022/2023 so funkcije v Svetu staršev razdeljene in s strani Sveta 
staršev potrjene kot sledi: 
- predsednik Sveta staršev: Dejan Meh Savić 
- namestnica predsednice Sveta staršev: Ajda Kadiš  
- zapisnikarka: Nina Meh Savić 

 
Ad4 

Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori je vodenje seje prepustila predsedniku Dejanu Meh 
Saviću. Prisotne je seznanila, da je predstavnica staršev v Svetu zavoda Tjaša Slatinšek, 
predstavnica staršev v Komisiji za sprejem otrok v Vrtec Prevalje ostaja Ana Sirk Prislan, 
predstavnica staršev vrtca v Šolskem skladu pa Vesna Glavak. Pojasnila je, da so te funkcije 
vezane na sklic posameznega telesa in pogojene z vključenostjo otroka v vrtec. 
 
Sklep 5: Svet staršev se je seznanil s predstavnicam v Svetu zavoda, Komisiji za sprejem 
otrok v Vrtec Prevalje in staršev v Šolskem skladu. 
  

Ad5 
Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori je predstavila Letni delovni načrt Vrtca Prevalje 
2022/2023, katerega osnutek smo člani Sveta staršev prejeli po elektronski pošti in pojasnila, 
da je s finančnega vidika usklajen z Občino Prevalje. Le-ta bo po potrditvi na Svetu zavoda 
dostopen tudi na spletni strani Vrtca Prevalje.  
 
Poudarila je, da je naloga Sveta staršev ta, da daje predloge k letnem delovnem načrtu, 
razpravlja o poročilih, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet zavoda in da 
obvešča ostale starše o prihajajočih sejah, dogovorjenem in dogajanju, saj smo starši 
povezovalni člen med skupino in vodstvom, težave rešujemo sproti, najprej v skupini, če tam 
ne gre, jih posredujemo do pomočnice ravnateljice. Pojasnila je, da se osnutek zapisnika po 
seji (ko je pregledan s strani pomočnice ravnateljice in predsednika Sveta staršev) objavi na 
spletni strani, da imajo starši že takoj informacije, ki jih potrebujejo, medtem ko se zapisnik 
uradno potrdi na naslednji seji Sveta staršev. 
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Letni delovni načrt zajema podatke o vrtcu, vzgojiteljskem zboru, strokovnih aktivih, 
razvojem timu vrtca, timu za prehrano, svetu staršev, pomočnici vzgojiteljice za vrtec. 
Vključuje tudi program dela strokovnih delavcev, podatke o svetovalni službi in programih 
predšolske vzgoje, sistemizaciji delovnih mest, vizijo, vrednote in cilje vrtca, podatke o 
dokumentaciji v vrtcu, šolskem skladu, prehrani in zdravstveno-higienskem režimu v vrtcu, 
načinu sodelovanja s starši. Zajema tudi podatke o dejavnostih in dodatnih dejavnostih v 
vrtcu, zadolžitvah in stalnem strokovnem izobraževanju zaposlenih ter spremljanju vzgojno-
izobraževalnega dela. 
 
Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori je izpostavila naslednje vsebinske sklope Letnega 
delovnega načrta 2022/2023: 
 
VIZIJA VRTCA 
Vrtec Prevalje je strokoven, kvaliteten ter otrokom in staršem prijazen vrtec. 
  
VREDNOTE VRTCA 
Igrivost, kakovost, odgovornost, odkritost, povezanost, profesionalnost, sodelovanje, 
spoštljivost, ustvarjalnost in zaupanje. 
 
Vrtec Prevalje je pridružen član UNESCO ASP mreže. Mreža UNESCO šol je bila ustanovljena 
tudi zato, da prispeva k uresničevanju UNESCO poslanstva, kot je opredeljeno v Ustavi 
UNESCA: Prispevati k miru in varnosti s spodbujanje sodelovanja med narodi v izobraževanju, 
znanosti in kulturi in k uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in 
temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero. 
 
ŠOLSKI SKLAD 
Zaradi razmer z epidemijo covid-19 vrtec v lanskem šolskem letu ni pošiljal položnic staršem. 
Letos bodo položnice zopet poslali. Prispevki so prostovoljni in se uporabijo za 
nadstandardno opremo ali aktivnosti, nedavno je vrtec iz prispevkov v šolski sklad postavil 
igralno piramido. Novost šolskega sklada je tudi ta, da se z njim pomaga otrokom iz manj 
spodbudnih socialnih okolij. Vrtec je sicer glede na interni dogovor že sedaj pomagal na 
takšen način, sedaj pa je to tudi jasno določeno. Do pomoči so upravičeni otroci, ki jim je 
priznana pravica do tretjega dohodkovnega razreda. Starši lahko za upravičence oddajo 
vlogo za pomoč.  
 
STROŠKI PREHRANE 
Strošek prehrane se je s 1. januarjem 2022 spremenil na 1,73 EUR (jutranja malica je 0,58 
EUR, kosilo 1,15 EUR, popoldanska malica je 0,55 EUR na malico, plačljiva za otroke od treh 
leta dalje – glede na realno prisotnost otrok na malici). 
 
POGOVORNE URE 
Pogovorne ure ostajajo vsak tretji ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure. Če potrebujemo 
vzgojiteljice, so staršem na voljo tudi prej, ni potrebno, da čakamo na uradne pogovorne ure. 
Septembra pogovornih ur ni. Vabljeni na sprotno izmenjavo informacij z vzgojiteljicami ob 
uvodnih dnevih.  
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eAsistent 
eAsistent omogoča staršem, da pišemo vzgojiteljicam. V telefonski aplikaciji lahko 
uporabimo kot odgovor na sporočilo, če vstopamo iz spletnega mesta pa lahko izberemo 
opcijo, komu bomo novo sporočilo poslali.  
 
SODELOVANJE S STARŠI 

• 22. novembra 2022 je predviden skupni roditeljski sestanek preko 
videokonferenčnega sistema ZOOM, predavanje: Tina Božičnik, dr. med. spec. ped. – 
Kako razumeti otroka in njegove izpade? 

• Na igrišču vrtca je v oktobru predviden kostanjev piknik s starši. 
• Novost je decembrski pohod z lučkami. 
• Februarja 2023 se priključimo pustni maškaradi, v kolikor bo organizirana. 
• Za starše novincev pripravimo dneve odprtih vrat. 
• Vsaka skupina enkrat v letu izvede srečanje skupine s starši. Način srečanja v skupini 

bo izveden glede na odločitev vzgojiteljic. Možen je pohod v skupini, nastop skupine, 
spanje v vrtcu ... 

• Junija 2023 pa bo zaključna prireditev vrtca. 
 
PROTOKOL BOLEZNI 
Protokol bolezni ostaja enak. Glede covid-19 trenutno ni omejitev. Trenutno se v vrtcu že 
pojavljajo viroze. 
 
DEJAVNOSTI 
Letos so v Letnem delovnem načrtu zapisane tudi dejavnosti v matičnih skupinah (glej LDN 
strn 24, 25) (jutranja rutina s telovadbo, plesom in glasbo, dnevna rutina, jutranji krog, 
kotički, vsakodnevno dogajanje, dejavnosti za več skupin hkrati – druženje po hodnikih, 
skupne igre, skupen pohod, skupen izlet različnih starostnih obdobij, sodelovanje z zunanjimi 
izvajalci, kino predstava v vrtcu in v Družbenem domu, koncerti, pripovedovanje pravljic ... 
Ostajajo tudi druge aktivnosti kot so Krojačkov mesec, mesec skupnega branja, evropski 
teden mobilnosti, teden otroka, Krojačkov dan. Letos bo realizirana tudi dramatizacija 
Krojaček Hlaček, ki so jo pripravile in izvedle vzgojiteljice, ob tem bo otroke obiskal tudi 
Primož Suhodolčan.  
 
PROJEKTI 
Projekt NA-MA POTI (NAravoslovnoMatematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in 
Interaktivnost) se letos zaključuje, vsebine se nesejo naprej na delo v skupinah. 
 
Strokovnim delavkam bo vrtec ponudil delavnice Varno in strokovno učno okolje. 
 
Vse skupine bodo letos vključene tudi v projekt Zdravje v vrtcu: Prihodnost je moja. Izvajanje 
aktivnosti v okolju vrtca, ki promovirajo in krepijo zdravje otrok in zaposlenih ter prispevajo k 
dobremu počutju vseh. 
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Skupine bodo vključene tudi v projekt Naključna prijaznost: Najprej naredim nekaj lepega za 
druge – izvedem dejanje Naključne prijaznosti. Ob tem pustim osebi kartico Naključna 
prijaznost, s pomočjo katere oseba ve, da je nekdo namerno naredil nekaj lepega za njo. 
 
Skupine pred vstopom v šolo bodo vključene tudi v Športni vrtec s Tinom: ena šolska ura 
vadbe na teden s športnim pedagogom.  
 
Skupine bodo vključene v projekt Krojaček Hlaček: spoznavanje junaka in sledenje otrokom v 
raziskovanju. Projekt Gibanje: ozavestiti in spodbujati naravne oblike gibanja, pomembne za 
posamezno starostno obdobje, bralni hladilnik, gozdni vrtec, naša mala knjižnica. Predvsem 
dajemo poudarek na branju in gibanju. 
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
Otrokom vrtec omogoča: 

• Pevski zbor Vrtca Krojaček Hlaček  
• Pojemo in plešemo (I. starostno obdobje) 
• Krojačkov šport – telovadnica Vrtca Krojaček Hlaček (II. starostno obdobje) 
• Krojačkova vadba za najmlajše s starši (2020, 2021) – enkrat mesečno  
• Učenje slovenščine za tujce – tedensko 
• Planinske urice (letnik 2016, 2017) – 2-krat mesečno po dogovoru (četrtki – odvisno 

od vremena) 
• Knjižnica v vrtcu (prilagojena izvedba zaradi prostorske stiske) – priprava Bralnih 

nahrbtnikov s starosti primernimi knjigami (na željo staršev) 
 
Knjižnico in glasbeno učilnico je vrtec zaradi prostorske stiske prilagodil v igralnice. Knjižnica 
bo delovala na način bralnih nahrbtnikov. Starše pa vrtec vabi, da obiščejo knjižnico na 
Prevaljah, kjer imajo otroci brezplačno izposojo. 
 
DODATNE PLAČLJIVE DEJAVNOSTI 
Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori pojasni, da se dodatne plačljive dejavnosti izvajajo 
v dopoldanskem času, če tako potrdi Svet staršev in Svet zavoda. Cene smučarskega in 
plavalnega tečaja ter planinskega tabora so odvisne od števila prijav in plačilnega razreda za 
plačilo vrtca. V primeru, da imajo starši težave s plačilom, se zagotovi pomoč (pisna vloga 
staršev). V šolskem letu 2022/2023 se bodo izvajali smučarski tečaj, predviden v januarju 
(lanska cena glede na dohodkovni razred: 33,00, 62,00 ali 75 EUR), plavalni tečaj, predviden 
v maju (lani je bila cena glede na dohodkovni razred: 18, 37 ali 43,00 EUR) in planinski tabor 
(lani cena: 42 EUR).  
 
DODATNE DEJAVNOSTI – ZUNANJI SODELAVCI (plačilo staršev, vrtec nudi prostore) so v 
letošnjem šolske letu: 

 CICI plesna šola – telovadnica Vrtca Krojaček Hlaček 
 
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVK 
Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori pojasni, da bo izobraževanje strokovnih delavcev/k 
potekalo tekom celega šolskega leta po zastavljenem načrtu (glej LDN str. 34) in da Vrtec 
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Prevalje nudi preko celega leta mentorstvo dijakom in študentom – smer predšolska vzgoja. 
Pojasni, da so otroci veseli dijakov in z njimi sodelujemo. 
 
ENOTA LEŠE 
Predstavnica sveta staršev enoto Leše je postavila vprašanje, ali bo enota Leše v dodatne 
plačljive dejavnosti tudi vključena. Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori potrdi, da je 
enota Leše tudi vključena v te aktivnosti. 
 
Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori posebej predstavi še enoto Vrtec Leše. Pojasni, da 
v skupini ni šoloobveznih, v skupini je zaenkrat 7 otrok I. starostnega obdobja, oddelek je 
kombiniran. Poudari, da enoto Leše vključujejo v skupne dejavnosti na Prevaljah glede na 
smiselnost – takrat organizirajo prevoz ali pa uredijo samostojne dejavnosti na lokaciji (npr. 
obisk Krojačka Hlačka tudi na Lešah). Otroci se priključujejo projektom, se pa v veliko 
dejavnostih povezujejo s šolo na Lešah (Božiček, Dedek Mraz, skupni nastopi šole in vrtca ob 
mednarodnem dnevu žena). Izvedejo veliko dejavnosti:  peka piškotov, obisk Babice Zime, 
novoletni koncert, gledališča, predstave, Cici vesela šola, projekt Gibanje, gozdni vrtec. 
Pomočnica ravnateljice pojasni, da otroci sodelujejo načeloma v vseh aktivnostih kot otroci iz 
enote na Prevaljah, da pa imajo tudi dodatne aktivnosti Zdravilne rože in začimbnice ter 
Poberem smet in rešim svet. Sodelujejo z okoljem, predvsem s krajevno skupnostjo in šolo, 
imajo zobozdravstveno vzgojo, to je edina skupina, ki dnevno umiva zobe. Predviden je 
pohod s starši, obisk Dedka Mraza preko krajevne skupnosti, vključeni so v pustno 
maškarado, na obisk povabijo babice ali dedke, ki pečejo kruh in uredijo vrtičke in okolico, 
pripravijo tudi zaključno srečanje. Vključeni so v pevski zbor in planinske urice, smučarki in 
plavalni tečaj ter planinske urice. 
 
Pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori pojasni, da bo zaradi nepredvidenih okoliščin glede 
epidemioloških razmer v enoti Prevalje peka piškotov potekala znotraj skupin, brez babic ali 
dedkov.  
 
TUJI JEZIKI V VRTCU 
Nekaj predstavnikov staršev sveta staršev je podalo vprašanje in pobudo, ali se lahko, glede 
na interes staršev, ki ga izkazujejo in bližine z Avstrijsko mejo, znotraj dodatnih plačljivih 
dejavnosti izvede tudi poučevanje tujega jezika (nemščina/angleščina). Pomočnica 
ravnateljice Ana Buhvald Pori pojasni, da so tečaj nemščine pred epidemijo covid-19 že 
izvajali na takšen način za vse otroke in da bodo o tem še za prihodnje leto razmislili (cena je 
bila ugodna, 25 EUR na leto). Pojasni, da se je tudi letos posvetovala z jezikovno šolo Enida za 
izvajanje tečaja v popoldanskih urah, vendar jezikovna šola nima te možnosti. Pojasni še, da 
bodo za to šolsko leto pomagali posredovati pri morebitni organizaciji tečaja pri drugi 
jezikovni šoli (ponudba poslana staršem od Educe iz Slovenj Gradca) in da trenutno zbirajo 
prijave, da pa je vrtec vedno pripravljen zagotoviti prostor. Pomočnica ravnateljice poudari 
tudi, da je namen tujega jezika v vrtcu predvsem seznanjanje s tujim jezikom, urjenje 
možganov in da ni tako pomembno, kateri tuj jezik je – ali se učijo nemško ali angleško. 
 
Predstavnica sveta staršev je podala mnenje, da bi bilo dobrodošlo, da predšolski otroci tudi 
v 1. razredu nadaljujejo z izbirnim predmetov nemščine. Dr. Andreja Tinta, ravnateljica OŠ 
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Franja Goloba Prevalje pojasni, da je trenutno možnost, da bi nemščino izvajal zunanji 
izvajalec po končanem pouku (podobno kot plesni tečaji in judo). Pojasni, da zadnja leta, ko 
je šola ponujala nemščino kot izbirni predmet, za to ni bilo velikega interesa in je šola to tudi 
opustila, oz. so starši vozili otroke v jezikovni tečaj Enida. Poudarila je, da če je želja staršev 
velika in zadostuje za eno skupino, lahko zunanjega izvajalca organizira tudi šola, medtem ko 
si zaradi kadrovskih omejitev znotraj šolskega programa šola tega žal ne more privoščiti. 
Pojasni, da kader z določeno izobrazbo v šoli trenutno zelo težko dobijo. 
 
Sklep 6: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za vrtec in za šolsko leto 
2022/2023 in potrdil nadstandardne (plačljive) dejavnosti: plavalni in smučarski tečaj ter 
planinski tabor.  
 
Sklep 7: Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje bo preučil možnosti ponudbe tujega jezika 
(nemščina/angleščina) za prihodnje šolsko leto v okviru nadstandardnih dejavnosti.  
 

Ad6 
Pomočnica ravnateljice ga. Ana Buhvald Pori je prisotne seznanila z rezultati Ankete o 
zadovoljstvu staršev 2021/2022 iz junija 2022. Odgovorilo je 110 staršev. Skoraj 100 % 
staršev je z vrtcem zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih. En starš je z vrtcem zelo nezadovoljen. 
Otroci radi pridejo v vrtec. Starši so izpostavili, da bi si v dopoldanskem času želeli tuje jezike, 
pa tudi plesa in gibanja na prostem, kar je v veliki meri že vključeno. Starši si v popoldanskem 
času želijo več druženja v skupinah, izlet z avtobusom. Za popoldanske aktivnosti vrtec izbere 
tiste dejavnosti, ki se jih udeleži večina staršev. Anketa je vsebovala tudi vprašanje ali bi se 
starši odločili, da skupina prespi v vrtcu, kot so to izvedli z eno skupino starejših otrok v 
šolskem letu 2021/2022. Rezultati: zagotovo 60 %,  zagotovo ne 4 %, 10 % se jih ne more 
odločit, 9 % meni, da so premajhni. Vrtec se je na podlagi ankete odločil, da odločitev o 
spanju prepusti posameznim skupinam. Rezultati ankete so vsako leto izhodišče za pogovor z 
vzgojiteljicami in prilagoditev letnega delovnega načrta.  
 
Sklep 8: Starši so se seznanili z rezultati Ankete o zadovoljstvo 2021/2022. 
 

Ad7 
RAZNO 
Predstavniki staršev so v nadaljevanju seje postavili nekaj vprašanj in posredovali nekaj 
mnenj in pobud staršev. 
Ali je možno organizirati mini šolo v naravi, kot to izvajajo nekateri drugi vrtci po Sloveniji? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da so se v vrtcu o tem glede na pobude staršev že 
pogovarjali in da je strokovno mnenje vzgojiteljic takšno, da pri teh letih to še ni potrebno. 
Predstavnica skupine na Lešah je dodala svojo pozitivno izkušnjo kot vzgojiteljica v vrtcu, ko 
je skupaj s sodelavko peljala 18 otrok (enega otroka s posebnimi potrebami), stare 3 do 4 
leta za tri dni na kmečki turizem. Vsi otroci so bili zadovoljni, nihče ni jokal, organizirali so se 
tako, da so bili otroci vsak dan v kontaktu s starši. Prisotni so se strinjali, da se morajo s tem 
strinjati tudi vzgojiteljice, ki prevzemajo tudi odgovornost. Svet staršev se je strinjal tudi, da 
spodbudi vzgojiteljice k pogumu in ponovnemu razmisleku za mini šolo v naravi za 
predšolske otroke.  Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila da so starši vedno dobrodošli z 
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idejami, dolžnost vrtca pa je, da jih ustrezno strokovno presoja in umesti oz.  neumesti v 
program. 
 
Kako so skupine, ki nimajo terase, vključene v aktivnosti, ki potekajo v drugih skupinah na 
terasah? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da ti otroci koristijo veliko teraso, odidejo na obisk h 
kakšni drugi skupini in se hkrati priključijo tudi vsem drugim zunanjim površinam.  
 
Na kakšen način so se skupine z novim šolskim letom razdelile? Nekateri otroci so ostali 
brez vseh prijateljev/ic. 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da se to ne bi more zgoditi, saj vzgojiteljice sodelujejo 
pri delitvi skupin s svojimi predlogi glede na poznavanje prijateljstev. Pojasni, da je delitev 
organizacijsko neizogibna in da se mnenja o tem, kdo je otrokov najboljši prijatelj včasih 
razlikujejo pri starših in vzgojiteljicah – ni rečeno, da se otrok dopoldan najbolj ujame s 
tistim, s katerim se starši in otroci popoldan družijo. Poudarila je, da lahko starši do junija 
vsako leto podajo želje, s kom bi želel ostati otrok, da lahko vrtec, v kolikor je mogoče, željo 
tudi upošteva.  
 
Kako je organizirano izobraževanje prve pomoči za vzgojiteljice? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da izobraževanje prve pomoči za vzgojiteljice vsako leto 
zagotovi ZD Ravne z izvajalko Aleksandro Sašo Horvat. Letos se izvaja Preprečevanje poškodb 
ter prva pomoč in Temeljni postopki oživljanja. Izobraževanje Temeljni postopki oživljanja se 
izvede vsako leto, prva pomoč pa na dve leti. 
 
Skupina na Lešah je zaradi veliko majhnih otrok precej zahtevna. Ali je mogoče, da bi vrtec 
v sodelovanju z občino ponudil tretjo strokovno delavko, da večji otroci ne bi bili 
prikrajšani? Informacije iz razvojne ambulante so, da bi lahko dobili dodatno strokovno 
delavko vsaj za 4 ure, denimo v dopoldanskem času.  
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da je skupina na Lešah kombiniran oddelek z dvema 
strokovnima delavkama, določena po državnem normativu – v taki skupini delata 
vzgojiteljica in vzgojiteljica – pomočnica vzg. in izvajata progam v celoti. V skupini na Lešah 
bo lahko največ 17 otrok (plus 2 otroka za fleksibilni normativ), trenutno pa jih je 15. Pojasni, 
da lahko občina vrtcu strokovno delavko odobri po normativu. Pojasni tudi, da ima vrtec 2,5 
strokovne sodelavke zaposlene na način, da se priključijo skupinam, kjer je to potrebno. Ena 
strokovna delavka od 12. do 15. ure sedaj prihaja na pomoč na Leše, ko se mlajši otroci 
privajajo na spanje. Pogovorili se bodo z vzgojiteljico, ali je potrebno, da pokrijejo 
dopoldanski del. Pojasni še, da vzgojiteljice prilagodijo aktivnosti oddelku in starosti ter 
sposobnosti otrok. Možne rešitve so tudi, da ena vzgojiteljice gre s starejšimi otroki na 
sprehod, ena pa z mlajšimi ostane na igrišču. So pa vsi oddelki v vrtcu polni in s fleksibilnim 
normativom, kjer bi v vsakem koristila dodatna delavka, pa tega zakon in pravilnik ne 
omogočata. Vodstvo se bo dogovarjalo z vzgojiteljico na Lešah, če bo potreboval oddelek 
pomoč. 
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Starši enote na Lešah si želijo tudi bolj aktivno informiranje, denimo, da je enako, kot v 
enoti Prevalje, obešen jedilnik, dobrodošel bi bil tudi javno objavljen program, da starši 
vedo, kaj bodo delali v vrtcu, kdaj gredo na lutkovno predstavo, ipd.  
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila da vzgojiteljice spodbujajo, da dajo na oglasno desko 
program aktivnosti in da bi starše obvestile o aktivnostih pravi čas – dogovor, da en teden 
prej, če gre (včasih pa smo vezani na vreme ali prevoze in ne gre obvestiti toliko prej). 
 
Predstavnica skupine je izpostavila, da otroci v vrtec nosijo igračko Huggy Wuggy, ki je 
povezana z neprimernim sporočilom in pesmico, ki poje o tem, da jih bo maskota z 
zastonjskimi objemi ulovila in pozobala z ogromnimi zobmi. Poudarila je, da bi bilo dobro, 
da bi se glede prinašanja igrač v vrtec dogovorili za nekakšna pravila. 
Gospa Ana Buhvald Pori je prosila starše, da če vidijo kakšno neprimerno igračo, da 
vzgojiteljice na to tudi opozorijo in poudarila, da bi bilo dobro v tej smeri ozavestiti predvsem 
starše. Starši so poudarili, da sama igrača ni tako sporna kot če bi otroci peli pesem oz. 
razumeli sporočilo. Starši bodo vzgojiteljice opozorili, da bodo pozorne, kaj si otroci med 
sabo prepevajo. Možnost je tudi, da se vsebine ponudijo otrokom v okviru interesnih 
dejavnosti Vzgoje za medije za vrtce.  
 
Ali gredo predšolski otroci na ogled šole? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da gredo pogledati knjižnico, učilnico biologije, kjer 
opazujejo okostnjaka, obiščejo tudi prve razrede.  
 
Gospa Ana Buhvald Pori se je zahvalila vsem staršem, ki so se za letos odločili aktivno 
sodelovati v svetu staršev. 
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 18.15  
 
 
Zapisnik: Nina Meh Savić 
 
                                                                                                              Predsednik: Dejan Meh Savić 
 
 
Priloge: Lista prisotnosti 
 


