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Prevalje, 27. 9. 2021 

 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PREVALJE V ŠOLSKEM LETU 
2021/2022, ki je bila v ponedeljek, 27. 9. 2021, na daljavo (preko zoom-a). 

 
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 2021/2022. 
4. Seznanitev s predstavnikoma staršev v Svetu zavoda in v Komisiji za sprejem otrok v 

Vrtec Prevalje ter izvolitev predstavnika staršev v Šolskem skladu. 
5. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Vrtca Prevalje 2021/2022 in potrditev  

nadstandardnih dejavnosti (pomočnica ravnateljice Ana Buhvald Pori). 
6. Anketa o zadovoljstvu staršev 2020/2021 – 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 na začetku tudi ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje, ga. Andreja Tinta. Manjkal je 
predstavnik ene skupine, ki je bil opravičeno odsoten, ena predstavnica se je pridružila 
kasneje. Na kratko smo se predstavili še prisotni starši, predstavniki skupin, saj je seja 
potekala preko Zooma, pa še nekaj je na novo izvoljenih predstavnikov. Ga. Buhvald Pori je 
nato predstavila dnevni red 1. redne seje Sveta staršev 2021/2022 in povedala, da do 
izvolitve predsednika oz. predsednice Sveta staršev sejo vodi sama, kasneje jo vodi izvoljeni 
predsednik/-ca. 
 
Sklep 1: Prisotnih je 14 od 16 predstavnikov. Svet staršev je sklepčen. Kasneje se je pridružila 
še ena članica in je bilo prisotnih 15 članov. 
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 zapisnika 1. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2020/2021 in 2. redne seje Sveta 
staršev 2020/2021. 
 
Sklep 3: Svet staršev je potrdil oba omenjena zapisnika sej. 
 
K3: Prisotni predstavniki Sveta staršev so soglašali, da predsednica Sveta staršev še naprej 
ostaja ga. Tjaša Slatinšek, namestnica predsednice Sveta staršev ga. Nina Meh Savič, 
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zapisnikarka pa 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. 
 
K4: Ga. Ana Buhvald Pori je Svet staršev seznanila s predstavnikoma staršev v Svetu zavoda 
in v Komisiji za sprejem otrok v Vrtec Prevalje. Predstavnica staršev v Svetu zavoda je ga. 
Tjaša Slatinšek, predstavnica staršev v Komisiji za sprejem otrok v Vrtec Prevalje pa ga. Ana 
Sirk Prislan. Kot predstavnico staršev vrtca v Šolskem skladu smo izvolili go. Vesno Glavak, saj 
je prejšnji predstavnici ob izstopu otroka iz vrtca mandat potekel.  
 
Sklep 5: Svet staršev se je seznanil s predstavnicama v Svetu zavoda in Komisiji za sprejem 
otrok v Vrtec Prevalje in za predstavnico staršev v Šolskem skladu na novo potrdil go. Vesno 
Glavak. 
 
K5: Ga. Ana Buhvald Pori je predstavila Letni delovni načrt Vrtca Prevalje 2021/2022, ki smo 
ga člani Sveta staršev prejeli po elektronski pošti. Le-ta je dostopen tudi na spletni strani 
Vrtca Prevalje. Poudarila je še, da je naloga Sveta staršev ta, da obvešča ostale starše o 
dogovorjenem in dogajanju, saj smo starši povezovalni člen med skupino in vodstvom, 
težave rešujemo s proti, najprej v skupini, če tam ne gre, jih posredujemo do pomočnice 
ravnateljice. 
 
Vizija vrtca ostaja enaka, do decembra se bo pripravil nov razvojni načrt za naslednje 
obdobje, ki se s koncem 2021 izteka. Vsi starši vabljeni k sooblikovanju. 
  
Povedala je še, da bo, ko bodo vse skupine zapolnjene, v šolskem letu 2021/2022 v vrtcu 290 
otrok v Vrtcu Krojaček Hlaček in 16 v enoti na Lešah. Skupini igralnice 4 sta se ravno danes 
pridružila še dva otroka, za dva je še prostor – prihajajo otroci, ki sedaj dopolnijo starostni 
pogoj za vključitev. Prostor je tudi še na Lešah. V vrtcu je prostora še za eno polovično 
skupino najmlajših otrok (7 otrok), če se bo 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. Največ je letnikov 2017. 
 
Trudijo se, da so otroci v mehurčkih, tudi v dežurnih igralnicah se jih trudijo ohranjati, kolikor 
se organizacijsko da. Upoštevajo nasvete, navodila in ukrepe strokovne institucije, pravil si 
ne izmišljujejo sami. 
 
V vrtcu je ena nova zaposlitev: vzdrževalec računalniške opreme – Tin Küzma, nova je tudi 
organizatorka prehrane Nika Kitek, ki je nadomestila upokojeno Jelka Krajnc. Vsi kontakti 
zaposlenih so objavljeni v Letnem delovnem načrtu, ki je obljavljen na spletni strani vrtca – 
za nasvete o prehrani, dietah, pogovor z logopedinjo … (logopedinja preveri vse, otroke stare 
nad 4 leta, dobijo vabilo na obravnave, možna je čakalna lista …). Ga. Ana Buhval Pori je še 
enkrat pozvala vse starše, da se seznanijo z LDN, da stopijo v stik s potrebnimi osebami takoj 
ob pojavu problema. 
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Šolski sklad, ki ima predstavnika iz Sveta staršev (letos novoizvoljena ga. Vesna Glavak), v 
letih 2020 in 2021 ni pošiljal položnic zaradi situacije s koronavirusom (vrtec zaprt dlje časa, 
starši na čakanju ali brez dohodka), novo položnico lahko pričakujemo v marcu 2022. Iz 
denarja, ki se je pred tem nabral, so kupili novo igralo – plezalno piramido.  
 
Protokol Predaja otroka ostaja nespremenjen. Ostaja trkanje na vrata, vrat starši ne odpirajo, 
odpre jih vzgojiteljica. Obvezno je razkuževanje rok, nošenje maske je obvezno za starše in za 
vzgojiteljice v času prevzema otroka, vzgojiteljice mask v oddelku ne nosijo, starši se ne 
zadržujejo po nepotrebnem v prostorih vrtca. Tudi protokol Bolezni ostaja enak, ker se je 
izkazal za uspešnega. Starše pa se naproša za sodelovanje, da odreagirajo tudi pri svojih 
morebitnih korona znakih in ob znakih ali tveganih stikih otroka obdržijo doma.  
 
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. Prijave za počitnice zbirajo 
samo iz tega razloga, da lahko delavkam omogočijo dopust in da ne ostaja hrana. Velikokrat 
se pojavlja, da je veliko prijavljenih, na koncu pa resnično prisotnih zelo malo otrok. 
 
Ker so časi Covida-19 nepredvidljivi, so nekatere dejavnosti v Letni delovnem načrtu 
ponovno 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, ohranjajo dejavnosti, ki veliko pomenijo otrokom, ki povezujejo, 
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 …). 
 
Uvodni sestanek vseh skupin je bil izpeljan v živo, na terasah, oktobra bo sledil prvi roditeljski 
sestanek, ki bo tako kot lani v obliki predavanja. Starši, ki se teh predavanj udeležijo, so 
ponavadi zelo zadovoljni. Je pa res obisk slab. Letos bo predaval Marko Juhant, tema bo 
navajanje na samostojnost in odgovornost. Poziva se vse starše, da se predavanja udeležijo, 
saj je tema zelo koristna, g. Juhant pa je zelo izkušen, dobro poznan in priznan predavatelj. 
 
Praznovali so že rojstni dan vrtca, odtekli so mini kros, cel september je namenjen Krojačku 
Hlačku, imeli bodo Krojačkov dan in se povezali z Domom starejših. Predstava o Krojačku 
Hlačku, ki so jo pripravili v vrtcu, se predstavi na ugodnejše razmere, na pomlad.  
 
Srečanje otrok in staršev v skupini bo letos v spomladanskem času – organiziran bo pohod po 
posameznih skupinah. Če se do takrat kaj spremeni, bomo, seveda, obveščeni. 
 
Glede dopoldanskih dejavnosti – delo bo potekalo večinoma v skupinah (mehurčki). Skupne 
dejavnosti se prilagodijo razmeram – izvedene zunaj, z upoštevanjem priporočil. Poudarek 
na delu v skupini in čim manj zunanjih dejavnosti, ki motijo potek dneva in prekinjajo 
določene dejavnosti otrok (spontano igro, igro zunaj …) kot prednost vidijo tudi vzgojiteljice, 
saj so otroci v zadnjem letu še bolj povezani, delo je bolj intenzivno in napredek velik. 
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Forografiranje je predvideno za prvi teden v oktobru, se bo pa zaradi odsotnosti otrok in 
prilagajanja najmlajših letos prestavilo na april. Kostanjev piknik bo tako kot lani izveden v 
dopoldanskem času, žal zaradi razmer in ukrepov brez staršev. Ostaja Tradicionalni slovenski 
zajtrk, peka piškotov bo v skupinah, ne z babicami, kar nekaj bo decembrskega dogajanja. 
Praznovanje pusta bo v vrtcu zagotovo, pustna povorka pa je odvisna od razmer. Na-ma poti 
– projekt, v katerega je vključenih več skupin, se počasi zaključuje. Letos bodo vzgojiteljice z 
otroki, ki gredo drugo leto v šolo, delali evalvacijo – določena vprašanja, naloge, ki jih bodo 
otroci odgovarjali oz. ustno reševali. Starši bodo o tem obveščeni, da bodo lahko dali 
soglasje. Ostajajo tudi Unesco projekti, Naključna prijaznost, gibalni projekti – naravne oblike 
gibanja, Prevalje – zdravo mesto (vključevanje v organizirane dejavnosti), poudarjeno je 
branje z raznimi aktivnostmi, poskrbjeno je tudi za tujejezične otroke. Nekatere skupine so 
vključene v gozdni vrtec, v gozd pa hodijo, seveda, vsi. Montessori elementi & didaktični 
materiali so v vseh skupinah, v nekaterih bolj intenzivno. Ostajajo tudi Mali sonček, kamor so 
vključeni vsi od starosti od 2 let dalje, sodelovanje s knjižnico, Pasavček – projekt o učenju o 
varnosti pri vožnji z avtomobilom (Red je vedno pas pripet), učenje varne vožnje, sprehod s 
policajem. Znotraj skupin poteka tudi Bralna značka, spodbuja se branje doma, otroci kakšno 
knjigo prinesejo v vrtec in o njej pripovedujejo. 
 
V roku 14 dni bo sestanek s timom za prehrano, zaradi ukrepov je samopostrežni način 
prehranjevanja okrnjen, poskusili ga bodo vsaj delno vrniti nazaj (po »zdravi kmečki 
pameti«). Ostaja sodelovanje s Hoferjem in Sparom – ne zaradi reklame, ampak ker 
prispevajo izdelke za otroke in jih tako razveselijo. 
 
V oktobru bo evakuacijska vaja, izvedena primerno razmeram, vrtec sodeluje z NIJZ, gasilci, 
njegovi zunanji sodelavci so še Zavod za šolstvo, Šolski center, Zdravstveni dom, 
zobozdravnik. 
 
Dodatne dejavnosti v vrtcu: 
Pevski zbor bo organiziran samo za otorke v starosti od 4 do 6 let (odvisno od možnosti 
združevanja), vsi otroci pa veliko pojejo po skupinah. V prvem starostnem obdobju  poteka 
še Pojemo in plešemo. Knjižnica je odprta vsak 1. ponedeljek v mesecu, spodbuja se, da si 
otroci sposodijo knjige za domov (odgovornost, navadijo se obiska knjižnice). Ostajajo 
nogometni vrtec, planinske urice, slovenščina za tujce (vzgojiteljica Martina za otroke, ki še 
ne znajo slovensko). Nemščine (Enida) zaenkrat še ne bo, upajo, da bi kdaj v prihodnje to 
lahko počela oseba, zaposlena v vrtcu, ki bo več časa prisotna. Tudi Krojačkovega športa 
(telovadba popoldan) ne bo. Načrtovana pa ostaja Kekčeva dežela spomladi in pa vodni dan 
ob koncu šolskega leta.  
 
Po 16. uri vrtec nudi zunanjim izvajalcem samo prostore, starši se sami odločijo, ali bo njihov 
otrok te obiskoval – dodaten stik in možnost za karanteno (plesne urice, judo vrtec; za 
zunanje izvajalce je obvezen pogoj PCT). 
 
Leše sodelujejo z vrtcem, kolikor je možno, pridružijo se dejavnostim v vrtcu Krojaček Hlaček 
ali pa gredo iz vrtca k njim na Leše. Otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec Leše gredo, poleg 
izleta v Kekčevo deželo, tudi na izlet s šolo (tisti, ki so zadnje leto vrtčevski). 
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Načrtovana so izobraževanja za zaposlene, v vrtcu, v skupinah, bodo tudi dijaki 2., 3. in 4. 
letnikov, ki opravljajo prakso (obvezen PCT pogoj), njihova prisotnost bo zabeležena na na 
vratih skupin. 
 
Načrtovan plačljive dejavnosti ostajajo smučarski tečaj – januar 2022, plavalni tečaj – maj 
2022, planinski tabor. 
 
Vsak starš ima pravico dati prošnjo za subvencijo za plačljive tečaje, oprema za smučanje je 
na voljo za izposojo. 
 
Predlog je bil tudi, da bi popoldansko varstvo čim več potekalo zunaj, ne v mehurčkih v 
učilnicah.  Ga. Ana Buhvald Pori je odgovorila, da se trudijo, kolikor je organizacijsko mogoče, 
na splošno so pa skupine veliko zunaj že tekom dneva. 
 
Sklep 6: Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za vrtec in za šolsko leto 
2021/2022 potrdil nadstandardne (plačljive) dejavnosti: plavalni in smučarski tečaj, Kekčevo 
deželo, končni izlet za Leše ter planinski tabor. 
 
K6: Z rezultati Ankete o zadovoljstvu staršev 2021/2022 nas je seznanila pomočnica 
ravnateljice ga. Ana Buhvald Pori. Anketo je rešilo 121 staršev, ker znaša okoli 43 % 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, večjo povezanost z vzgojiteljicami, več preživljanja 
časa zunaj, nekateri pogrešajo Nemške urice. Za izboljšanje stika z vzgojiteljicami ga. Ana 
Buhvald Pori poziva vse starše, da se z vzgojiteljicami dogovarjajo za sestanke tudi izven 
dogovorjenih pogovornih ur – po eAsistentu, na vratih se dogovorijo za termin srečanja v 
živo, preko Zooma … Če kdaj eAsistent zablokira, ko želimo najaviti odsotnost otroka ali 
poslati sporočilo, lahko vedno napišemo e-sporočilo ali pokličemo go. Ano Buhvald Pori. 
 
K7: Pod točko Razno ni bilo dodatnih tem, tudi ne vprašanj. 
 
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 18:18. 
 
Zapisnik: Barbara Žvirc 
 

Predsednica: Tjaša Slatinšek 
 
 
Priloge: 

1. Lista prisotnosti (posnetek zaslona prisotnih na Zoom-u) 


