
Zapisnik sestanka sveta staršev Vrtca pri OŠ ŽIRI 

Čas: v četrtek, 26.9.2019, začetek ob 18h in zaključek ob 19:46. 

Prisotni: Andreja Oblak Kavčič, Simon Lukančič, Matic Mrak, Petra Kolenc, Bojan Filipič, 
Ana Albreht, Gregor Kurnik, Nela Mlinar, Darja Uršič Rant, Matija Cankar, Tadej Mlakar, 
Ana Poljanšek. 

Odsoten: Aljaž Rampre 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda  

2. Izvolitev predsednika(-ce) in namestnika(-ce) Sveta staršev. 

3. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev. 

4. Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda. 

5. Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 

6. Poročilo o letni delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 

7. Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2019/2020. 

8. Razno. 

 

AD1 - Potrditev dnevnega reda 

Predstavnica vrtca je predstavila dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 

 

AD2 - Izvolitev predsednika(-ce) in namestnika(-ce) Sveta 

staršev. 

Predsednik: Simon Lukančič 

Namestnik in zapisnikar: Matija Cankar 

  

AD3 - Potrditev zadnjega zapisnika sveta staršev  

Predstavniki staršev so potrdili zapisnik marčevske seje, ki so ga predhodno dobili skupaj z 

vabilom na sestanek. 

 

AD4: Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda 

Soglasno je imenovan in potrjen Simon Lukančič. 

 



AD5-Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta (LDN) za 

šolsko leto 2018/2019 

Število otrok: 

 

● 01.09.2018 v vrtec sprejetih in vpisanih 215 otrok 

● 30.6.2019 - 214 otrok 

Število otrok se je preko leta spreminjalo zaradi izpisov in vpisov otrok. 

 

  

ORGANIZIRANOST VRTCA: 

● Glede na to, da so imeli kar precej otrok na čakalni listi so preko leta večkrat 

osvežili čakalno listo. 

● 01.02.2019 – 4 otroci, 01.03.2019 – 0 otrok. Od takrat so začeli s sprejemanjem 

otrok letnik 2018. 

EVALVACIJA PREDNOSTNIH NALOG IN CILJEV 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

Priprava prijetnega in spodbudnega bivalnega okolja, kjer bodo otroci aktivni udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki bodo z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti 

pridobivali nova znanja in spretnosti na področju medgeneracijskega povezovanja in vključevanja v širše 

družbeno okolje. 

Oblika evalvacije: 

● koliko in katere obogatitvene dejavnosti iz različnih področij Kurikula so     posamezne skupine  

izvedle na prostem v šolskem letu 2018/2019 (na igrišču, v bližnji in daljni okolici vrtca), 

● katere dejavnosti v okviru projekta Center medgeneracijske dejavnosti so na različnih področjih 

izvedle strokovne delavke. 

 

● KATERE DEJAVNOSTI SO BILE IZVEDENE: 

● Povezovanje med skupinami (dnevi odprtih vrat, TSZ, Bazar, kulturni maraton); 

● Povezovanje z OŠ Žiri (branje pravljic, kulturni praznik, GŠ Alpina Žiri, predstava učencev OŠ 

Žiri, knjižničarka Nastja); 

● Sodelovanje s širšim okoljem (izmenjava semen, predstava dijakinj Veno Pilon, obisk frizerke, 

sodelovanje z upokojenci – Skupina za samopomoč, patronažna sestra, višja medicinska sestra, 

sodelovanje z vrtcem pri sv. Ani); 

● Sodelovanje s starši in starimi starši (nastopi, pohodi, delavnice, kvačkanje, hoja z berglami, 

pohodi, igralna urica)….. 

  

 



KOLIKO DEJAVNOSTI NA DOLOČENIH PODROČJIH JE BILO IZVEDENIH: 

Skupina Starost 
otrok 

Število dejavnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja 
  

  
  

    JEZIK GIBANJE NARAVA DRUŽBA MATEMATIK
A 

UMETNOST SKUPAJ 

KOBACAJČKI 1-2 1   1 6   3 11 

PLEZALČKI 1-2   2   6   1 9 

ZASPANČKI 2-3 2 1 1 3   6 13 

PLESALČKI 2-3   1 1 3     5 

GODRNJAVČKI 2-3 1 1 1 4   2 9 

DOBROVOLJČKI 3-4 1   3 8   1 13 

MUZIKALČKI 3-4 1   1 2     4 

NAVIHANČKI 3-4   2 1 3     6 

RAZISKOVALČKI 4-5   2 2 3     7 

USTVARJALČKI 4-6 8   1 11   3 23 

SKAKALČKI 5-6   5 3 12   4 24 

POHAJALČKI 5-6   3 2 12   4 21 

  SKUPAJ 14 17 17 73 0 24 145 

 

GIBANJE IN NARAVA 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela po Kurikulu za vrtce, s poudarkom na dejavnostih s področja 

gibanja in narave. 

Oblika evalvacije: 

● gibanje – dejavnosti iz projekta Mali sonček (koliko otrok v skupini bo      opravilo dejavnosti, ki 

jih zahteva program Mali sonček, in koliko otrok opravi vse naloge, ki so potrebne na posamezni 

stopnji), 

● narava – dejavnosti z različnih področij kurikula, ki jih izvedemo v naravnem okolju (število 

dejavnosti, področja dejavnosti, prostor). 

Poleg vsakodnevnih pohodov, sprehodov in gibanju na igrišču smo izvajali nacionalni program MALI 

SONČEK:     

Skupina Starost 

otrok 

Stopnja Število 

sodelujoči

h otrok 

Število 

otrok, ki so 

prejeli 

priznanje 

Število opravljenih nalog 

  
  

5 6 7 8 9 10 11 

ZASPANČKI 

  

2 do 3 

leta 

Modri 

sonček 

13 13 1 12 0 0 / / / 

PLESALČKI 

  

2 do 3 

leta 

Modri 

sonček 

13 13 4 9 0 0 / / / 

GODRNJAVČKI 

  

2 do 3 

leta 

Modri 

sonček 

14 14 4 10 0 0 / / / 

DOBROVOLJČKI 

  

3 do 4 

leta 

Zeleni 

sonček 

18 18 3 2 13 0 / / / 

MUZIKALČKI 3 do 4 

leta 

Zeleni 

sonček 

13 13 9 1 3 0 / / / 

MUZIKALČKI 4 do 5 let Oranžni 

sonček 

6 6 1 1 4 0 / / / 

NAVIHANČKI 3 do 4 Zeleni 18 17 2 15 0 0 / / / 



  leta sonček 

RAZISKOVALČKI 3 do 4 

leta 

Zeleni 

sonček 

1 1   1   0 / / / 

RAZISKOVALČKI 4 do 5 let Oranžni 

sonček 

20 20   20   0 / / / 

USTVARJALČKI 4 do 5 let Oranžni 

sonček 

15 14 1 12 0 1 / / / 

USTVARJALČKI 5 do 6 let Rumeni 

sonček 

7 7 0 0 7 0 0 0 0 

SKAKALČKI 

  

5 do 6 let Rumeni 

sonček 

23 22 0 0 0 0 0 22 0 

POHAJALČKI 

  

5 do 6 let Rumeni 

sonček 

24 24 0 0 24 0 0 0 0 

SKUPAJ 

  

    185 182 25 83 51 1   22   

             

GIBALNE DEJAVNOSTI IZVEDENE V NARAVNEM OKOLJU – NA PROSTEM 

  

Skupina Starost otrok Število dejavnosti v naravnem  okolju – na prostem   

  

JEZIK GIBANJE NARAVA DRUŽBA MATEMATIKA UMETNOST SKUPAJ 

KOBACAJČKI 1-2 

 

1 2 

   

3 

PLEZALČKI 1-2 

 

2 

    

2 

ZASPANČKI 2-3 

 

1 4 1 

 

1 7 

PLESALČKI 2-3 

 

1 1 

   

2 

GODRNJAVČKI 2-3 

 

3 1 1 

  

5 

DOBROVOLJČKI 3-4 

 

5 2 3 

  

10 

MUZIKALČKI 3-4 

 

3 2 

   

5 

NAVIHANČKI 3-4 

 

2 2 3 

  

7 

RAZISKOVALČKI 4-5 

 

3 2 

   

5 

USTVARJALČKI 4-6 

 

4 5 

   

9 

SKAKALČKI 5-6 

 

5 4 4 

 

1 14 

POHAJALČKI 5-6 

 

4 6 4 1 

 

15 

 

SKUPAJ 0 34 31 16 1 2 84 

 



Med drugim smo izvedli naslednje gibalne dejavnosti: 

● Množični tek z g. Adolfom Križnarjem; 

● Pohod z lučkami s starimi starši skozi Mršak; 

● Zimska olimpijada na snegu; 

● Igre brez meja med skupinami, 

● Tek na smučeh, 

● Lopatanje, sankanje, rolanje, kolesarjenje. 

In seveda gibanje v vseh vremenskih razmerah na vseh površinah (gozd, travnik, nasip, ob reki Sori,…). 

Za šolsko leto 2019-2020 bodo vzgojiteljice usmerjene, da izvedejo tudi aktivnosti na področju 

matematike. 

E-asistent 

Dogovor je, da se uporablja e-asistent za odjavo otrok, zato se telefonskih številk vzgojiteljic ne 

deli več s starši. Čez leto se je zelo dobro odjavlja otroke, med poletjem je bilo nekaj težav, ker 

so dali na izbiro papirno in e-asistent verzijo: 

 

Začasno je bilo izpisanih 63 otrok. 

Stalno izpisanih 52 otrok.  (Stanje na dan 31.08.2019) 

 

Otrok mora biti začasno izpisan najmanj 30 dni (rezervacija v primeru bolezni ali poletna 

rezervacija.). Če je več (npr 40 ali 50 dni) bo tudi to upoštevano. Prizna se 50% cene, ki jo po 

odločbi plačajo starši. 

 

 

Projekti (vsi 1-6 let):  

● Zdravje v vrtcu 

● Varno s soncem 

● Center medgeneracijskega učenja 

 

V posameznih oddelkih: 

- Biba buba baja, 

- Pravljice spodbujajo ustvarjalnost, 

- Knjižni nahrbtnik, 

- Svet, ki me obdaja, 

- Jaz pripovedujem,  

- Pripovedovanje pravljice ob slikanici,  

- Gozdni vrtec. 

 

 

 

 



Nekaj zadev ni bilo izvedenih: 

Angleščina: izvajalci so bodisi končali oz ne sodelujejo več direktno z vrtcem. 

Ure pravljic: ni bilo izvedeno zaradi odsotnosti gospe Majde Treven. 

Dodatni program vrtca 

Obogatitvene dejavnosti: 

- Lutkovni abonma, 

- Mali sonček, 

- Obisk Narodne galerije v Ljubljani, 

- Letovanje preko CŠOD - Medvedje Brdo - dom Medved, 

- Zaključni izlet v Kekčevo deželo. 

 

Dodatne dejavnosti:  

- Osnove motorike,  

- Plesne urice, 

- Smučarski tečaj. 

 

Delavnice in prireditve za starše in stare starše: 

- Prednovoletna delavnica za starše in otroke,  

- Igrica vzgojiteljic v kinodvorani z naslovom Zajček išče mamo,  

- Spomladanska delavnica - izdelovanje pirhov, 

- Nastop ob praznovanju pomladi in materinskem dnevu, 

- Srečanje z babicami in dedki - Izmenjava semen, pohod v pravljično deželo,  

- Zaključki in prireditve v vrtcu. 

Izobraževanje 

•ŽIVETI RAZNOLIKOST: VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV; SLOVENŠČINA IN 

MEDKULTURNI DIALOG (mag. Marijanca Ajša Vižintin), 

•HIPERAKTIVEN ALI NEMIREN OTROK (ADHD, ADD) (Martina Vrabec, Alenka Stare, spec. pedag,.), 

•ODKRIVANJE ODEBNOSTI (mag. psig. Miša Bakan), 

•ZDRAVJE V VRTCU (Medgeneracijsko sodelovanje, NIJZ), 

•ŠTUDIJSKE SKUPINE. 

Novo igrišče, ki bo kmalu na voljo. 

 

 



Nov pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 

● Gre v večje detajle, in poskuša bolj pravično razmejiti pogoje in točkovanje, tako da bodo 

večji in bolj razvidni razkoraki. Do sedaj se je dogajalo, da so se ocene seštele tako, da 

je na koncu prišlo večino kandidatov v par točk razlike. 

● Odjave zaradi bolezni je minimalno 30 dni. 

● Rezervacijo zaradi bolezni se ne da nadaljevati s poletno rezervacijo. 

● Če ima otrok več kot 3 mesece rezervacije, pa občina ne pokrije več 50% popusta. 

● Potujoči vrtec, najmanj 9 prijav. 

● Starši morajo najaviti odsotnost do 7:30, če ne, se jim šteje prisotnost. 

Pravilnik velja od 01.04.2019 in je objavljen na spletni strani vrtca. 

 

Poročilo je bilo soglasno sprejeto 

 

AD6 - Poročilo/plan Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/2020. 

Sprejem otrok v vrtec: Prvič po letu 2003 so bili sprejeti vsi otroci. Sprejeli so tudi 5 

otrok rojenih v 2019, ker je bil prostor, ni pa to navadno mogoče. 

Prednostne naloge in cilji 

Gibanje 

● Izvajanje vzgojno- izobraževalnega dela po Kurikulu za vrtce, s poudarkom na 

dejavnostih s področja gibanja in narave. 

Samostojnost otrok 

● Priprava prijetnega in spodbudnega okolja, kjer bodo otroci aktivni udeleženci vzgojno- 
izobraževalnega procesa, ki jim bo na izkustven način ponujal optimalen razvoj 
samostojnosti in posledično krepil pozitivno samopodobo in razvoj kompetentne osebe. 

 

Velik poudarek bo na samostojnosti otrok, prilagojen starosti, saj je zelo koristen za otrokovo 

samopodobo. 

 



Obogatitvene dejavnosti 

 
 

Poskusili bodo dobiti izvajalko za tečaj angleščine. Predvidoma bo le ta potekala od januarja 

2020 naprej. Če bo sneg je v planu izvedba smučarskega tečaja. 

 

Plesni tečaj: 

Težave pri predaji otrok, če so se stvari končale ob 15:00, saj se kdaj otrok ni vrnil po dejavnosti  

v skupino, ampak je šel direktno k staršem. Poskrbeli bodo, da bodo stvari potekale tekoče, 

tako kot bodo določili. Točno se bo vedelo, kdo bo otroke sprejel in oddal.  

Strokovne delavke ne morejo otroke spremljat na dejavnosti. Podobne težave so z judom in 

nogometom.  

Pripravili bodo dokumente za podpis, kjer bodo starši napisali in podpisali soglasje, kdo bo 

spremljal otroka. 

 

 
 

 



● Kekčeva dežela - starost 4-5 let. 

● Letovanje v Osilnici, za najstarejše 2014-2013. 

Projekti na nivoju vrtca 

 
 

Dejavnosti v okviru projekta Palček Radovednež bodo potekale v skupini 3 - 4 leta in sicer ob 

ponedeljkih in petkih. Sodelovale bodo Miša Bakan, mag. psih., ki bo delala na področju 

socialnih veščin, športna pedagog. Klavdija Oblak, groba motorika in vzgojiteljica Kaja 

Milardović, ki bo krepila fino motoriko in govor. 

 

Dnevi dežurstva 

Dežurstva bodo organizirana v času šolskih počitnic, potrebna je prijava otroka za zagotovitev 

ustreznega števila vzgojiteljic in organizacija prehrane. Še vedno se dogaja, da je udeležba v 

času dežurstev precej manjša od števila prijavljenih otrok. 

Letni dopust: 

3.8.2020 - 7.8.2020 (vrtec zaprt) 

 

Letni delovni načrt za 2019-2020 je sprejet soglasno. 

 

 

 

 

 

 



AD 7 - Stroški 

 

Osilnica: 35eur + prevoz. 

Abonma: Cena bo 4-6 eur/na predstavo. Pride 5 predstav na leto. 

Gledališče: Obisk Lutkovnega gledališča ljubljana, cca 10 eur + prevoz 

Obisk Narodne galerije Ljubljana; 10 eur + prevoz 

Kinodvorana Žiri: Filmska vzgoja; 4 eur 

Kekčeva dežela: 15 eur + prevoz 

 

Stroški so zaenkrat potrjeni, starši so bili o vsem obveščeni. V primeru, da bomo ponudili še 

kakšne druge dejavnosti, jih bomo izvedli pod pogojem, da se bodo starši z izvedbo in ceno 

strinjali. 

 

AD 8 - Razno 

● Obrazec za dovoljenje za starše - Podpis za deljenje podatkov staršev in otrok 

predstavnikom starša. 

● Za jasli prehrana: 

Hrana v jaslih naj bo primerna starosti otrok (ne grisini - pizza okus, dunajski zrezek,....). 

 

Sedaj jedilnike sestavlja podjetje v Kranju.  

 

● Vodja vrtca bo preverila temperaturo v igralnicah in v primeru premalo stopinj podala 

zahtevo za centralno ogrevanje. 


