
Zapisnik sestanka sveta staršev Vrtca pri OŠ ŽIRI 

Čas: v četrtek, 27.9.2018, začetek ob 17h in zaključek ob 18:50. 

Prisotni: Andreja Oblak Kavččičč, Simon Lukanččičč, Mateja Burjek, Matej Smrkolj, ŠŠpela Griččar, Janja 
Groššelj, Sabina ŠŠubic, Gregor Kurnik, Nena Mlinar. 

Opravičeno odsotni: Matija Cankar (nadomešča Mateja Burjek), Karin Kopač in Teja Modic.  

Neznano: Johanca Mohorčič. 

Ravnateljev del 
Poročilo o poteku in nadaljevanju gradnje: 

● Razsvetljava (do sedaj nezadostna) zagotovljena, parkirna mesta za starše vrtčevskih otrok so 
obstoječa pred vrtcem in pri cerkvi. 

● Kot del gradnje so pridobitve za vrtec sledeče: nova kuhinja, jedilnica, 2 učilnici, igralnica. Ob 
novi športni dvorani bo veliko igrišče z drevesi. Novi glavni vhod v vrtec bo skozi trenutno 
vrtčevsko zbornico.  

● Predviden konec gradnje je konec leta 2019. 
 
Planirane investicije v vrtec: 

● Zunanje žaluzije na oknih 4h igralnic. 
● Sanacija terasnih ploščic (v načrtu guma, ki je izjemno draga, zaradi česar zgolj plan). 
● Knjižne omare. 
● Prijava na brezžično mrežo za šole in vrtce preko edoportala. 
● Avtomatizacija regulacije temperature v prostoru/igralnicah. 

 
Planirana izobraževanja vrtčevskega kolektiva: 

● Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog, 
● Hiperaktiven ali nemiren otrok (prepoznavanje in pomoč otrokom z ADHD). 

 

Toččke sestanka: 

1. POTRJEN DNEVNI RED 

2. IZVOLITEV PREDSTAVNIKA/PREDSEDNIKA SVETA STARŠŠEV VVE pri OŠŠ 

ŽŽIRI 
 

Predstavniki sveta so z dvigom rok soglasno izglasovali naslednje: 

 

Predsednik sveta: Simon Lukanččičč 

Predstavnik v Svetu Zavoda: Simon Lukanččičč 

Namestnik: Matija Cankar 

Zapisnikarica: Mateja Burjek 

 

 



3. POROČČILO O REALIZACIJI LETNEGA VRTČČEVSKEGA/DELOVNEGA NAČČRTA 
- v celoti bo objavljen na strani OŠŠ ŽŽiri 
 

Kratek povzetek: 
V zadnjem letu so se izvajale naslednje aktivnosti: 

● projekt zdravje v vrtcu – v navezi z Inštitutom za javno zdravje – S hrano širimo 
obzorje, 

● erazmus – 3-letni projekt, 
● projekt Babica pripoveduje o zeliščih - obdelovanje vrtička, dejavnosti na čutni poti 

in izmenjava semen, 
● mali sonček – vključeni 2-6 letniki, 
● projekti na nivojih oddelkov, 
● medgeneracijsko povezovanje, 
● obisk ljudske knjižnice - ure pravljic, 
● izvedba večine načrtovanih dejavnosti na nivoju oddelkov, 
● vsa izobraževanja po programu,... 

 
Med aktivnostmi je smiselno poudariti naslednje zanimivosti: 

● letos hišnika posadila krompir, ki so ga otroci okopavali in na koncu pobrali, pri tem 
pa izjemno uživali (iz 30 kg semenskega so pridelali 300 kg krompirja), 

● obstaja gozdni kotiček (Mršak) za raznolike gozdne dejavnosti, 
● v goste so povabili upokojence in otroci so zanje nastopali, 
● voden ogled vojaških letal na Brniku,... 

 

4. PLAN LETNEGA DELOVNEGA NAČČRTA za ššolsko leto 2018/2019 (po 

kurikulumu za vrtce) - v celoti bo objavljen na strani OŠŠ ŽŽiri 
Povzetek: 

1. Skrb za zdravje in varnost otrok. 
2. Gibanje v predšolskem času (vsakodnevno, na različnih površinah/okoljih). 
3. Prijetno in spodbudno učno okolje. 
4. Projekt na nivoju vrtca (rdeča nit) - Medgeneracijsko sodelovanje. 
5. Zeliščarstvo – vrtiček, ki je zaradi gradnje prestavljen in bo še večji, prav tako čutna pot, 

ki bo obnovljena (dodali bodo prostor z didaktičnimi igrami, slušnimi, tipnimi, vidnimi,...). 
Ko bo urejeno, si ga bodo lahko ogledali tudi starši,.... 

6. Prednostne naloge in cilji na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja, ki ga 
bodo evalvirali. 
 

5. POTRDITEV STROŠŠKOV DEJAVNOSTI ZA 2018/2019 
Vprašanje previsoke cene za abonmaje gledališča, drugih aktivnosti. 
SKLEP: Cena je primerna oz. ima vrtec v primeru finančne šibkosti družine denarni sklad iz katerega 

se dejavnost lahko financira.  
 
Plani za skupine v naslednjem letu (ki tudi dodatno stanejo): 

● Lutkovni abonma (4 - 5 predstav): cena na predstavo, na otroka 4,5 - 6€ 



● Starejše skupine: obisk sadovnjaka (2-3€/otroka), obisk zeljarstva (2-3€/otroka), naravoslovni 
dan – medvedek v Zali (2-3€/otroka), obisk narodne galerije (prevoz v ljubljano + 1€/otroka 
za delavnico) 

● Otroci od 5 do 6 let: vrtec v naravi (preko CŠOD) – Brdo (<70€/otroka) 
● Otroci od 4 do 5 let: Kekčeva dežela – zaključni izlet 
● V mešani skupini: starejši Brdo, mlajši Kekčeva dežela 
● Končni izlet v starejših skupinah: kmetija Medljan - predstava Gusar Berto (na obali) (prevoz 

+ ogled) 
● V primeru da se otrok predstave/dejavnosti/izleta ne udeleži, stroškov ne krije 

 

6. RAZNO 

V času sestanka je bilo dogovorjeno tudi sledeče:  

● V primeru razsajanja glist (podančic), uši, bo obvestilo staršem poslano zgolj 
e-asistenta ali preko e-pošte. 

● Pred sestankom staršev s kolektivom vrtca naj starši vprašanja pošljejo vnaprej 
(predsedniku), da se odgovore do sestanka pripravi/razišče. 

● Starši pri oddaji otroka v vrtec naj motorje avtomobilov ugašajo (sploh aktualno v 
hladnejšem delu leta). Razloga za to sta varnost oz. varovanje lastnine in 
osveščenost oz. odgovornost posameznika s čim manjšimi izpusti plinov v naravo  in 
zmanjšanje nepotrebnega zastrupljanja soljudi. 

● Odgovornost do hrane zaradi popoldanske malice (presežna za nekatere otroke, 
neporabljena doma/v vrtcu roma v smeti). Plan je da hrano dobijo skupno in jim jo 
razdeli vzgojiteljica - uvedba litrskih embalaž, razkosavanje kruha, sadja, da otrok 
hrano dobi, če izrazi željo in toliko, kot je lahko poje. Oktober bo poskusni mesec v 
vrtcu, če se izkaže za boljšo alternativo, se zadeva ustali.  

● Pogovor na temo Varovanje osebnih podatkov in delo predstavnikov  
 


