
Zapisnik sestanka sveta predstavnikov staršev 

Vzgojno varstvene enote pri OŠ Žiri, September 

2017 

 

 

Datum:  28.09. 2017  

Sestanek se je pričel ob 17:00 in zaključil ob 18:14. 

Prisotni: Damjana Milardovič, Teja Modic,Nataša Milharčič, Gregor Kurnik, Aljaž Rampre, Karin 

Kopač, Simon Lukančič, Matej Smerkolj, Renata Miklavčič, Ana Poljanšek, Matija Cankar 

Opravičeno odsotni:  Janja Grošelj, Johanca Mohorčič. 

 

Dnevni red 

1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev, potrditev predsednika za 
predstavnika v svetu zavoda, 

2. Poročilo delovanja v preteklem letu 
a. Prijavljanje prisotnosti otrok, prehrana 
b. Šolski sklad, poraba 
c. Prehrana 

3. Letni delovni načrt za leto 2017/18 
4. Trenutno dogajanje 

a. Zdravje 
b. Vprašanja 

 

1. Izvolitev predstavnika sveta staršev 

Izvolitev predsednika sveta staršev in predstavnika v svetu zavoda. Predstavniki sveta so z 

dvigom rok soglasno izglasovali naslednje: 

 

Predsednik sveta: Simon Lukančič 

Predstavnik v Svet Zavoda: Simon Lukančič 

Izvoljen je bil tudi namestnik, ki piše zapisnik: Matija Cankar 

2. Poročilo delovanja v preteklem letu 

Ga. Milardovič je predstavila naslednje dogodke in pridobitve: 

❖ Pridobitev 2 novih igralnic v 1 nadstropju, zato je vseh 12 skupin sedaj lahko na isti 

lokaciji. 

❖ Uspešno zaključen 3 letni projekt (Linpilcare) na področju izboljšanje govora: 



➢ Opomba: govor se pri otrocih slabša, to se ugotavlja po vseh vrtcih. 

Kaj lahko naredijo starši: 

■ Gibanje pozitivno vpliva na razvoj otroka. 

■ Prevelika uporaba elektronskih naprav, računalnik tablice. 

■ Udeležba na izobraževanjih za starše - logopedinja, Simona Levc (slaba 

udeležba na predavanju…). Predavanje je bilo organizirano iz razloga 

težav pri razvoju govora. 

● S preprostimi vajami pri predšolskih  otrocih lahko dosežemo zelo 

veliko. 

■ Kadar pride do težav kasneje, logopedinje pogosto nimajo veliko časa za 

delo z otroci, kar potem pade na starše. 

 

● Prijavljanje prisotnosti otrok v dneh dežurstva ( v delovnih dneh 

med dvema praznika) , ko je zmanjšano število prisotnih otrok. 

Pojavljajo se velika neskladja med številom prijavljenih otrok  in dejansko prisotnostjo: 

❖ 88 prijavljenih 33 prisotnih. To pa pomeni višanje stroškov, ki pa preko višje oskrbnine 

prizadenejo vse starše (strokovni kader in hrana). 

❖ Vrtec bo zaprt od 30.7.- 3.8.2018. V tem času v vrtcu naredimo nujna vzdrževalna dela. 

V primeru, da imajo družine v tem času težave, zaradi varstva otroka, to sporočijo vodji 

vrtca do 10. Junija. Varstvo omogočimo v enem od vrtcev v sosednjih krajih. 

 

Sklep: Starše prosimo za odgovorno prijavljanje otroka v dnevih dežurstva. 

Predlaga se, da bi starši, ki niso prepričani ali bo otrok prišel ali ne, raje le tega odjavili za tisti 

dan. Če ga kasneje vseeno pripeljejo,  bo kljub temu deležen oskrbe v vrtcu. Predvideva se, da 

bi na takšen način imeli manjšo razliko. 

 

● Vrtec v naravi 2016/ 2017 

Prevozne stroške za letošnjo izvedbo Vrtca v naravi je bilo možno  pokriti s sredstvi šolskega 

sklada in sredstvi vrtca. 

 

● Prehrana 

Pri praznovanju rojstnih dni so zmanjšali količino sladkorja oz. se močno apelira, da otroci ne 

nosijo za rojstne dneve sladkarije ampak se predlaga, da starši v skupinah najdejo druge 

rešitve. 

 

V šoli in vrtcu se zmanjšuje količina sladkorja, vendar če se ga popolnoma ukine, potem otroci 

sploh ne pijejo. Posledično niso hidrirani, kar tudi ni dobro.  

 



Jedilnikov ne delajo več znotraj šole, ampak ga pripravljajo nutricionisti. Načeloma ni opaziti 

velike razlike. V primeru težav s prehrano se je najbolje obrniti direktno na kuhinjo. V tem 

pogledu so pohvale nad komunikacijo s kuhinjo in pripravljenosti prilagajanju posameznikom, ki  

potrebujejo dieto. 

 

Sklep: Poročilo o delu v preteklem šolskem letu je sprejeto. 

3. Letni delovni načrt za leto 2017/18 

V zvezi s planiranimi aktivnostmi za tekoče leto, je ga. Milardovič predstavila naslednje:  

● Predšolska skupina gre na končni izlet v CŠOD Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu - 

predvidoma  od 28.02. do 02.03.2018. Okvirna cena 55 evrov + prevozni stroški. 

●  Letnik 2012 bo obiskal tudi na Medvedkino tematsko pot v Zalo. 

● Zopet bodo na voljo abonmaji za različno stare otroke. Cena predstave je od 3,60 € do 

4€ na otroka. 

● Vrtec bo nadaljeval s projektom Zdravje v vrtcu, ki ga razpisuje NIJZ. Tokratna tema bo 

S hrano širimo obzorja.  

● Ena izmed prioritet vrtca je sodelovanje v kraju:  

● V vrtcu se odzivajo povabilom za sodelovanje na prireditvah: 

○ Sodelujejo na srečanju starostnikov na Sv. Andreju 

○ Gasilsko društvo 

○ Muzejska noč 

○ Sodelovanje na zaključku projekta Voda. 

 

● Projekt Mali sonček - delavnica gibanja (knjižico imajo v vrtcu, konec leta dobijo 

diplomo). Pred odhodom v šolo odnesejo domov knjižico. 

 

Sklep: Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 je sprejet. 

4. Trenutno dogajanje 

Zdravje 

Predavanje 

V sredo 27.9. je bilo predavanje o zdravju. Predavanje je bilo slabo obiskano. Starši so navajali 

sledeče razloge za slabo udeležbo: 

● Ni bilo poimensko povedano, kdo bo predaval in katere teme bodo pokrite pri 

predavanju, kar zmanjšuje reklamo. 

 

POJASNILO: Priponka obvestila o predavanju. 

 

● Starši predlagajo, da jim vrtec v času predavanja za starše, organizira varstvo za njihove 

otroke. 



Sklep: Staršem, ki bodo to želeli bomo varstvo omogočili proti plačilu, kajti tega dela vrtec iz 

naslova  oskrbnin ne more pokriti. 

 

● Septembrski mesec je zelo tvegan zaradi preobilice aktivnosti. 

 

POJASNILO: Predavatelji zdravstveno-vzgojnega programa iz Zdravstvenega doma Škofja 

Loka so imeli proste termine, zaradi preobilice dela,samo še v mesecu septembru. 

 

Predavanja za starše so skrbno izbrana in so staršem lahko v pomoč pri vzgoji in zdravju otrok. 

 

Tematika o skrbi za zdravje se bo nadaljevala v vrtcu s praktičnimi z delavnicami, ki jih bodo 

zdravstveni delavci izvajali z otroki (umivanje rok, ipd). 

 

 

Zdravstveni problemi, ki že daljše obdobje povzročajo težave staršem in otrokom. 

 

Gliste in podančice 

Pogost pojav, tudi v širšem področju Gorenjske. Pediatrinja Ida Rus je v vrtec poslala pozivno 

pismo za sodelovanje v raziskavi za zdravljenje podančic, na katero se lahko starši odzovejo.  

Staršem smo pred nekaj meseci ta poziv tudi poslali. 

Podančice so zelo nevarne saj so s prostim očesom praktično neopazne in lahko z razvojem 

pride do zapleta in se lahko razvijejo nekatere bolezni jeter in bronhiolitis, če zaidejo iz 

prebavnega trakta v jetra ali pljuča. Zato je potrebno resno pristopiti k ugotavljanju prisotnosti in 

odpravljanju! 

 

Uši  

So se že pojavile v nekaterih oddelkih. Starši naj bodo pozorni in v primeru, da  opazijo uši pri 

otroku, ustrezno reagirajo (čiščenje lasišč 2x v razmiku enega tedna, prekuhavanje igrač in 

posteljnine, obvestilo ostalim staršem).  

 

5. Vprašanja 

Matej Smerkolj: Muzikalčki - so skupina dveh generacij - težave glede končnega izleta v 

Kekčevo deželo. 

Predstavljena je bila težava kombiniranega oddelka, kjer del skupine gre na zaključni izlet, del 

pa šele naslednje leto. Žal je to tako, kajti drugače se nekaterim v bodoče program ponovi ali pa 

bi nekateri pa ostali brez. So pa drugi starši povedali, da je res dobro, da je starost primerna, saj 

če so premladi jih je celo malo strah. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE  



PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

Zdravstveno vzgojni center v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom 

za javno zdravje- NIJZ izvaja predavanje  

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. 

 

 

Namen vzgoje za zdravje otrok v vrtcih je informirati starše k boljši skrbi za 

zdravje družine.  

Teme: prenos bolezenskih klic, skrb za preprečevanje prenosa bolezni, prehrana v 

otroškem obdobju, itd…… 

 

PREDAVANJE 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
bodo izvedli zdravstveni delavci zdravstveno 

vzgojnega centra v Škofji Loki. 

 

KDAJ IN KJE: dne 27.09.2017 ob 17. uri  

v glasbeni učilnici OŠ Žiri. 


