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Prevalje, 20. februar 2023 
 

ZAPISNIK 
 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Prevalje  

v šolskem letu 2022/2023, ki je bila 23. 1. 2023, ob 17. uri, v zbornici Vrtca Krojaček Hlaček 
 
Prisotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: igralnica 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17 
Odsotni člani Sveta staršev vrtca Prevalje: opr. igralnica 11, 14, Leše, neopr. igr. 2, 12, 13, 16  
Ostali prisotni: Ana Buhvald Pori, pomočnica ravnateljice za vrtec, Jelka Može, vzgojiteljica v vrtcu in 
Bernarda Vogel Jurgec, dr. med. spec. 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2022/2023. 
4. Cena vrtca in nov oddelek. 
5. Bolezni v vrtcu (zdravnica Bernarda Vogel Jurgec, dr. med. spec.). 
6. Razno. 

 
Ad1 

Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Ana Buhvald Pori in predsednik Sveta staršev Dejan Meh Savić sta 
pozdravili zbrane, med nami sta bili tudi Jelka Može, vzgojiteljica v vrtcu in po zoom povezavi tudi 
Bernarda Vogel Jurgec, dr. med. spec. Prisotnih je bilo 11 od 18 staršev, 3 starši so bili opravičeno 
odsotni, 4 neopravičeno. Predsednik Sveta staršev Dejan Meh Savić je ugotovil, da je Svet staršev 
sklepčen.  
 
Sklep 1: Svet staršev je sklepčen.  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika in je priložena originalu zapisnika. 
 

Ad2 
Predsednik Sveta staršev Dejan Meh Savić je predlagal, da vrstni red točk dnevnega reda spremenimo 
tako, da pričnemo s točko 5., saj se je preko zoom povezave povezala tudi zdravnica Bernarda Vogel 
Jurgec, dr. med. spec. Člani Sveta staršev so se s spremembami dnevnega reda strinjali in ga sprejeli. 
 
Nov dnevni red 
1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2022/2023. 
4. Bolezni v vrtcu (zdravnica Bernarda Vogel Jurgec, dr. med. spec.). 
5. Cena vrtca in nov oddelek. 
6. Razno. 
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Sklep 2: Svet staršev se strinja s predlaganim spremenjenim dnevnim redom. 
 

Ad3 
 
Predsednik Sveta staršev Vrtca Prevalje, Dejan Meh Savić je prisotne pozval k dopolnitvam in 
potrditvi zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2022/2023. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep 3: Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Prevalje 2022/2023 je potrjen. 

 
Ad4 

 
Predsednik Sveta staršev Vrtca Prevalje Dejan Meh Savić se je zahvalil pomočnici ravnateljice za 
koordinacijo in usklajevanje za udeležbo zdravnice Bernarde Vogel Jurgec, dr. med. spec. na seji in 
vsem staršem, ki so predhodno prispevali vprašanja, vezana na protokol ob boleznih v vrtcu in predal 
besedo zdravnici Bernardi Vogel Jurgec. Zdravnica se je zaradi zaprte ceste zaradi nesreče seji 
pridružila prek zoom-a.  
 
Zdravnica je poudarila, da ima vsak otrok pravico, da prihaja v zdravo in varno okolje v vrtcu, zato je 
tudi dolžnost vrtca, vzgojiteljic in staršev varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi 
boleznimi. 
 
Nadaljevala je z odgovorom na vprašanje, kako postopamo ob vročini. Pojasnila je, da je do 37°C 
normalna telesna temperatura, vročina pa je telesna temperatura višja od 38°C merjena v danki. 
Pojasni, da je pri oceni otroka ali je zdrav ali ne, potrebno upoštevati ne le izmerjeno telesno 
temperaturo, ampak tudi počutje, razpoloženje, tek, dihanje, kondicijo in vse druge dejavnike otroka. 
Kljub temu, da uradne pediatrične smernice vročino opredeljujejo pri 38°C merjeno v danki, je 
temperatura med 37°C in 38°C znak, da se z otrokom nekaj dogaja, da ni zdrav, da se bo najverjetneje 
nekaj razvilo in mora ostati doma na opazovanju.  
Pojasnila je tudi, da je odvisno, kje temperaturo merimo. Pojasnila je, da najbolj natančno merimo 
timpanalno – v ušesu, najmanj natančno temperaturo pa merimo na čelu. Pojasnila je, da 0,5 stopinje 
odštejemo le, kadar merimo rektalno. Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da v vrtcu merijo 
temperaturo pod pazduho, ena izmed mam pa je podala pobudo, da bi se v prihodnje temperatura 
merila v ušesu. Zdravnica je pojasnila, da so termometri, s katerimi merijo v vrtcu pod pazduho, dokaj 
natančni. Ena izmed predstavnic staršev je podala pobudo, da bi bilo dobrodošlo, da bi vse 
vzgojiteljice staršem poleg temperature vedno povedale dodatne znake, ki jih opažajo, da spremljajo 
otroka. Tako bi starši mogoče lažje razumeli, zakaj mora otrok domov. Gospa Ana Buhvald Pori je 
pojasnila, da imajo v vrtcu sprejet protokol, da starše obvestijo, ko izmerijo nad 37,5°C.  
Zdravnica Bernarde Vogel Jurgec je dodala, da vzgojiteljice otroka dobro poznajo in zaznajo 
spremembe pri počutju in če opažajo, da je otrok slab npr. ne je, je slabo razpoložen, teče mu iz 
noska in ima še vročino 37,5°C ali celo tudi samo 37.1°C, je to vsekakor znak, da se z otrokom nekaj 
dogaja in ni primeren za vrtec, zato je pri starših zelo pomembno zaupanje v presojo vzgojiteljic. 
 
Predstavila je tudi smernice Vključitev otroka v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi 
(glejte priponko PPT predstavitve Bernarde Vogel Jurgec, dr. med. spec.). Pri tem je posebej 
odgovorila na vprašanje, po kolikem času se otrok lahko vrne v vrtec, če ima samo vročino, brez 
ostalih simptomov in potrdila, da se otrok vrne v vrtec po 48 urah po koncu vročine. Dodala je, da je 
včasih težko oceniti, če ni znan izvor bolezni, saj so otroci lahko npr. po gripi kužni še 7 dni, da pa je 
48 ur neko okno previdnosti, ki se ga držimo, da preprečimo, da otrok ne okuži cele skupine v vrtcu, 



           

če se v vrtec vrne prehitro. Ena izmed predstavnic staršev je vprašala še, kako se postopa pri 
kratkotrajnih vročinah, ko ima otrok npr. popoldan vročino 37.7°C, zvečer pa je nima več. Zdravnica 
Bernarda Vogel Jurgec pojasni, da, če otrok nima drugih znakov in nima več vročine, naj starši 
opazujejo, kako se počuti in če ima kakšne dodatne znake, in da je tukaj potrebno tudi vzajemno 
zaupanje vrtca v starše, predvsem z mislijo na dobro otroka. 
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je starše prosila da otrok, ki so napoteni domov iz vrtca zaradi rahle 
vročine, če nimajo drugih resnih znakov, starši ne pripeljejo takoj v ambulanto, saj je v tem vmesnem 
času težko oceniti, kaj se z otrokom dogaja. Če ima otrok vnete oči seveda takoj pridejo v ambulanto 
in dajo zdravilo, v primeru rahle vročine pa naj starši otroka najprej opazujejo in če se stanje 
poslabša, pridejo v ambulanto, kjer bo tudi zdravnik kasneje lažje ocenil, kaj se z otrokom dogaja. 
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je nadaljevala z odgovorom, kako postopati v primeru kašlja. 
Pojasnila je, da lahko infekcijski kašlji trajajo tudi do 3 tedne, celo do 8 tednov. Pojasnila je, da je 
odločitev na strani staršev, vzgojiteljic in medsebojnega dogovora, da poskušajo oceniti, ali gre za 
novo zadevo ali pa je kašelj ostanek prejšnje bolezni ali celo posledica alergije. Pri daljših kašljanjih pri 
vzroku pomagamo tudi v ambulanti. Zdravnica je tudi pojasnila odgovor na vprašanje, kako ravnamo 
pri mokrem in pri suhem akutnem kašlju, in sicer večinoma priporočajo redno čiščenje nosu in 
inhalacije z navadno fiziološko raztopino večkrat dnevno, kar je najbolj učinkovito, saj se otroci tako 
lažje izkašljajo, dihalne poti pa se prej prečistijo. Pojasni, da se v pediatrični populaciji sirupi za kašelj 
ne priporočajo, jih ni v smernicah in jih ni na recept. Seveda si pa starši lahko pomagajo s sirupi, če na 
svojih izkušnjah ocenijo, da otroku pomagajo, načeloma pa škodljivi niso. 
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je nadaljevala z odgovorom na vprašanje, kako je s prisotnostjo 
otroka v vrtcu glede na izcedek iz nosu in barvo izcedka. Pojasnila je, da ima serozni izcedek pozimi 
velika večina otrok. Kadar pa se pojavi zelenkasto rumen izcedek iz nosu pa je to znak okužbe ali pa 
imajo zraven še druge simptome, npr. vnetje oči, pa takšni otroci niso primerni za v vrtec. 
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je pojasnila tudi, na kakšen način ocenimo drisko pri manjšem 
otroku. Več kot tri odvajanja mehkejšega blata oz. tekočega blata v 24-ih urah pomenijo drisko. 
Pojasnila je, da je pri manjših otrocih to težje oceniti. Vzgojiteljica je pojasnila, da starše obvestijo v 
primeru, če otrok dopoldan dvakrat zaporedoma tekoče odvaja, zdravnica pa ji je pritrdila, da gre v 
takšnih primerih najverjetneje za drisko. Pojasnila je, da se otroci lahko vrnejo v vrtec 48 ur po zadnji 
driski ali bruhanju. 
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je pojasnila tudi, kako se postopa v primeru uši. Otrok se lahko vrne 
v vrtec naslednji dan po uspešno opravljenem razuševanju. Starši v vrtcu podpišejo izjavo, da lahko 
vzgojiteljice otrokom pogledajo glavo. Pomočnica ravnateljice pojasni, da večjih težav z ušmi v vrtcu 
ni, jih starši uspešno odstranijo. 
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je pojasnila tudi odgovor na vprašanje, kako postopati v primeru 
ušesnega masla. Pojasnila je, da se uporaba ušesnih palčk v sluhovodu ne svetuje, ker ušesno maslo 
potisnemo samo še globje. Dovolj je, da starši pobrišejo maslo iz sluhovoda. Pri težavah se priporoča 
uporaba navadnega olivnega olja, ki se ga dobi v lekarni, da se ga kapne v uho. Če je potrebno, se 
zdravniki odločijo za izpiranje, pod pogojem, da je otrok zdrav in dovolj star.  
 
Zdravnica Bernarda Vogel Jurgec je pojasnila tudi, kako je z vročino v povezavi z izraščanjem zob. Do 
tri dni je lahko povišana telesna temperatura zaradi izraščanja zob (lahko je tudi visoka), če pa je 



           

temperatura višja, pa zagotovo gre za kaj drugega in je potrebno k zdravniku. Otrok v vsakem 
primeru ostane doma, saj ne moremo zagotovo vedeti, kaj mu je, tudi drugi otroci imajo pravico do 
zdravega okolja. Predstavnica staršev, ki je tudi zobozdravnica, je dodala, da raziskave kažejo, da 
vročina ni povezana z izraščanjem zob, medtem ko izkušnje staršev kažejo drugače.  
 
V nadaljevanju seje je svoje izkušnje podala še vzgojiteljica Jelka Može, ki je pojasnila, da tudi 
vzgojiteljicam ni enostavno presojati, poklicati starše in jim povedati, da morajo priti po otroka, ker 
se zavedajo, da se starši v službah srečujejo z raznoraznimi težavami. Pojasni, da se vzgojiteljice pri 
odločanju posvetujejo še z drugo vzgojiteljico, po nadavi pa še s pomočnico ravnateljice in potem se 
skupaj odločijo. Pojasni tudi, da se je že zgodilo, da so dali majhnega otroka z malo povišano vročino 
spat in počakali, ali se bo kaj razvilo. Nedavno se je otrok v takem primeru zbudil zelo vroč, vročine ni 
pustil izmeriti, poklicali so starše. Poudarila je, da otroke res opazujejo, da jih dobro poznajo in vedo, 
da če so npr. neješči, se ne želijo igrati, se »poslanjajo«, so drugačni kot ponavadi, da se nekaj dogaja. 
Dodala je, da so veseli, da je skupina zdrava, da je čim več otrok v vrtcu, da lahko normalno delajo po 
programu. Povedala je še, da je skupina zdrava toliko, kolikor se starši držijo protokola pri boleznih. 
Podobno je pri kašlju, kjer opažajo, da če se začetni kašelj pri enem otroku ne zajezi npr. na začetku 
tedna, na koncu tedna kašljajo vsi pri mizi, četudi nimajo vročine.  
 
Predstavnica skupine je opozorila tudi na primer, kjer so bili starši nezadovoljni s pošiljanjem otroka 
ob driski domov, da razume stisko staršev, a se strinja, da morajo biti protokoli upoštevani, če želimo, 
da drugi otroci v skupini ne zbolijo, še posebej pri najmlajših. Predstavniki staršev so se strinjali, da 
starši ne želimo, da bi vzgojiteljice in vrtec popuščali pri protokolu, saj bi to pomenilo samo več 
bolezni v skupinah in posledično tudi več neg za starše. Pomočnica ravnateljice je dodala, da je eden 
večjih problemov, ker otroci prehitro pridejo nazaj v vrtec, ker si starši težko vzamejo nego in se ne 
pozdravijo dobro, zato so potem še več bolni, tudi starši so potem konstantno na negi.  
 
Predstavnica skupine je povprašala, kako vrtec ukrepa, kadar starši v vrtec pripeljejo vidno bolnega 
otroka. Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da je vrtec pred tremi leti zaradi različnih praks (starši so 
pripeljali bolnega otroka v vrtec, v plenički so bili ostanki svečke, otroci so povedali, da so doma 
bruhali, da so popili sirup …) uvedel protokol ob boleznih (priloga zapisniku), ki se vsako leto 
predstavi staršem na roditeljskih sestankih, kjer ga potrdijo in se strinjajo, da ga bodo upoštevali. V 
protokolu je zapisano, kdaj se otrok po bolezni lahko vrne v vrtec. V okviru protokola vzgojiteljice tudi 
beležijo, kdaj otroka pošljejo domov in s kakimi znaki, da lažje sledijo, koliko časa je minilo in kdaj se 
otrok lahko vrne. Če pride predčasno nazaj, ga vzgojiteljica glede na navodila pediatrov ne sme 
sprejeti. Doda, da v primeru, ko vzgojiteljica pokliče starše, da je otrok bolan, večina staršev pride po 
otroka v roku pol ure ali v roku ene ure. Staršem ob oddaji povedo, kako dolgo od zadnjega znaka 
mora biti otrok doma. Staršem, ki se ne strinjajo s tem, v vrtcu tudi pojasnijo, da se lahko vedno za 
mnenje obrnejo tudi na zdravnika – če dovoli predčasno vrnitev, v protokol zapišejo podatke o 
zdravniku. Pomočnica ravnateljice je ponovno prosila tudi vse starše, da pri odsotnostih navedejo 
prave vzroke in znake bolezni, saj v primeru širjenja nalezljivih bolezni igrače in igralnico še dodatno 
razkužujejo, da preprečijo prenos kolikor se le da. 
 
Sklep 4: Vsak otrok ima pravico, da prihaja v zdravo in varno okolje v vrtcu, zato je tudi dolžnost 
vrtca, vzgojiteljic in staršev varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi, pri 
tem pa graditi medsebojno zaupanje med starši in vzgojiteljicami ter upoštevati smernice protokola 
ob boleznih, ki velja v Vrtcu Prevalje. 
  
  



           

Ad5 
 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Ana Buhvald Pori je pojasnila okoliščine nastanka podražitve vrtca, 
nove cene vrtca in nov oddelek. Pojasnila, da je vrtec dolžan izračunati ceno vrtca glede na stroške, ki 
se pojavljajo. Vrtec predlog preda občini. Občinski svet nato potrjuje ceno. V prvem starostnem 
obdobju je vrtec predlagal ceno  višjo za 39,27 EUR, v drugem starostnem obdobju pa za 40 EUR. 
Pojasni, da se postavlja vprašanje pri tem, kdo bo pokril višjo ceno vrtca. Občina nikoli ne pokrije 
celega stroška dviga cene, ker je to prevelik in rešitev, ki ni dolgoročna. Če cene ne bi dvignili, bi 
občina morala pokrivati tudi znesek, ki pade drugače na druge občine in znesek, ki ga za druge in 
tretje otroke krije ministrstvo (takih otrok je letos 77). Svetniki so potrdili dvig cen iz tega razloga, da 
se raje pomaga tistim staršem, ki dviga cen res ne morejo pokriti, ostali pa bi dvig, ki za starše, če 
upoštevamo subvencijo, pomeni 12, 14, 17 ali 20 EUR, pokrili sami. Slišali smo tudi pobude iz vlade, 
denimo s strani stranke SD, da dvig stroškov oz. plač ne bi smel vplivati na ceno vrtca, ki jo plačujejo 
starši, podobnim pobudam so se priključile še opozicijske stranke. Pojasnila je, da se vse draži in vse 
vpliva na ceno. Ko se vzgojiteljicam dvige plača, starši to občutijo čez nekaj mesecev na svojem 
računu. Doda, da je vrtec od septembra do konca januarja držal ceno z določenimi premostitvami 
denarja, z malo varčevanja, s posegi, ki še ne vplivajo na kakovost dela, da pa od sedaj dalje to ni bilo 
več mogoče in se je morala cena dvigniti. Pojasnila je, da ves čas že opozarjajo skupnost vrtcev, 
svetniki in župani, da se dvig stroškov vrtca ne bi smel neposredno poznati pri ceni vrta za starše, da 
bi bila najbolj primerna skupna cena za celo državo, a to so stvari, ki so dolgoročne, o katerih se 
pogovarjajo že 10 let, vrtec sam v danem trenutku ne more drugače ukrepati.  
 
Predsednik sveta staršev Dejan Meh Savić je v nadaljevanju pojasnil, da je tudi od predstavnikov 
staršev prišlo nezadovoljstvo staršev nad podražitvijo vrtca. Predlagal je, da bi kot svet staršev 
sprejeli sklep in na ta način sporočili odločevalcem tudi mnenje staršev. Svet staršev je soglasno 
sprejel sklep. 
 
 
Sklep 5:  
 
Svet staršev Vrtca Prevalje poziva pristojne v državi, da: 

1. Se prenese pristojnost urejanja in financiranja predšolske vzgoje iz ravni lokalne samouprave 
na raven države. 

2. Do uveljavitve nove rešitve se vzpostavi začasni mehanizem za preprečitev dviga cen 
predšolskega varstva. Iz cene vrtca se takoj odvzamejo odpravnine pri upokojitvi in drugi 
enkratni stroški.  

 
Ad6 

 
Predstavniki staršev so v nadaljevanju seje postavili nekaj vprašanj. 
 
Kdaj se začne Vrtec Prevalje dograjevati? 
Gospa Ana Buhvald Pori je pojasnila, da se trenutno pripravlja projektna dokumentacija in pridobiva 
gradbeno dovoljenje. Po uradnem in zelo optimističnem planu bi nove igralnice dobili 1. septembra 
2023. Pojasnila je, da si prizadeva, da bi bilo dovoljenje čimprej in bi lahko postopke gradnje speljali 
naprej. Letos v OŠ Prevalje ni prostora za dodatno skupino, vrtec pa je svojo glasbeno igralnico in 
knjižnico z dograditvijo kopalnic preuredil v igralnice za otroke, s 1. 1. 2023 pa sprejel polovično 



           

skupino še v spodnjo zbornico. Pojasnila je, da z veseljem sprejmejo vse otroke, če le imajo prostore 
in tudi otroke tujce, da jim pomagajo, da se uspešno vključijo v vrtec in okolje. 
 
Predsednik sveta staršev Dejan Meh Savić se je zahvalil pomočnici ravnateljice za vsa pojasnila in 
koordinacijo z zdravnico. 
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 18.10.  
 
Zapisnik: Nina Meh Savić 
 
                                                                                                                                Predsednik: Dejan Meh Savić 
Priloge:   

- Lista prisotnosti 
- Predstavitev zdravnice 
- Protokol bolezni 


