
Zapisnik 1. seje Sveta staršev VVE pri OŠ Žiri  
(v nadaljevanju svet staršev) 

Čas: v četrtek, 23. 9. 2021, začetek ob 18h in zaključek ob 19:00. 

Prisotni: Andreja Oblak Kavčič, Maja Brun, Ana Mirtič, Klara Prosen, Klavdija Demšar, Ana 
Albreht, Petra Kolenc, Boštjan Filipič, Gregor Mlinar 

Odsotni: Lea Pergar, Teja Ogrin, Matic Cankar, Aljaž Rampre 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda  

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

3. Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda. 

4. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev. 

5. Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 

6. Poročilo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022. 

7. Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2021/2022. 

8. Razno. 

 

Zapisnik pripravil: Gregor Mlinar 

Zapisnik pregledali: Andreja Oblak Kavčič, Boštjan Filipič, Petra Kolenc, Ana Mirtič, Klara 

Prosen, Klavdija Demšar 

AD1 - Potrditev dnevnega reda 

Predstavnica vrtca ga. Andreja Oblak Kavčič je predstavila dnevni red 1. seje Sveta staršev 

VVE pri OŠ Žiri, ki je bil soglasno potrjen. 

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

staršev. 

Predsednik: Boštjan Filipič 

Namestnik in zapisnikar: Gregor Mlinar  

AD3 - Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda 

Soglasno je imenovan in potrjen Boštjan Filipič. 

AD4 - Potrditev zadnjega zapisnika sveta staršev  

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

na sestanek. 



AD5 - Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2020/2021 
Število otrok: 

 

● 01.09.2020 v vrtec sprejetih in vpisanih 217 otrok 

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

 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA: 

Začasni izpis iz vrtca: 

● Začasnih izpisov manj, verjetno zaradi Covid – 19: 

○ 55 otrok, v prejšnjem letu 72. 

● Stalni izpis 52 otrok.  

● Štirje otroci so odložili šolanje.  

PROJEKTI 

Izvedli in zaključili smo vse načrtovane projekte. 

Dvoletni projekt Trajnostna mobilnost, se je zaključil junija 2021. 

Projekt Palček Gibalček je bil izveden kolikor so dopuščali ukrepi v povezavi s Covid 19. 

Ker se bo projekt v okviru projekta Popestrimo šolo in vrtec zaključil v oktobru 2021, se 

bomo potrudili poiskati nov projekt, s katerim bi pridobili sredstva za nadaljevanje. 

Palček Gibalček je pokazal velik napredek na področju gibanja in spretnosti otrok, na 

krepitvi grobe motorike, koordinacije in ravnotežja. 

Plan dela po mesecih in obogatitveni program vrtca 

• Realizacija vseh projektov.  

V času od 26. oktobra do 26. januarja smo zaradi Odlokov vlade RS, delali v 
minimalnem obsegu in imeli omogočeno le nujno varstvo otrok.  

• Do 26.10.2020 (roditeljski sestanki, dejavnosti v tednu otrok, pogovorne 
urice in Tradicionalni slovenski zajtrk).  



• V času omejenega delovanja v »mehurčkih«. V tem času smo izvajali 
načrtovane in spontane dejavnosti v oddelkih z zmanjšanim številom otrok 
(do 10). 

• V pomladanskem času, smo dejavnosti za starše izvedli na daljavo. 
• Ob koncu leta, izvedli vse načrtovane dejavnosti. (Kekčeva dežela, 

letovanje na Vojskem, zaključne prireditve) . 

Izobraževanja  

Vsa izobraževanja strokovnih delavcev, so preko celega leta potekala na daljavo in se 
tako pokazala kot primer dobre prakse.   

Strokovne delavke so se udeležile: 

- Pozitivna psihologija (sklop predavanj, ki jih je organizirala OŠ Žiri), 

- Zdravje v vrtcu (Počutim se dobro2) – jesensko in pomladansko izobraževanje,  

- Invazivne rastline v organizaciji ljudske univerze Škofja Loka,  

- Ciciakademija – sklop predavanj, ki jih je organizirala Mladinska knjiga. 

Evalvacija prednostnih nalog in ciljev 

SAMOSTOJNOST 

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. 

Oblika evalvacije: 

● Spodbujati in krepiti samostojnost otrok preko različnih aktivnosti in področij dejavnosti, 
pri tem pa upoštevati razvojno stopnjo otrok in individualni razvoj. 

Ugotovili smo, da smo kljub vsem omejitvam, ukrepom in priporočilom preko celega leta 
spodbujali in krepili samostojnost. Dejavnosti so se izvajale v vseh starostnih skupinah, 
primerno razvojni stopnji otrok. 
 

KOLIKO DEJAVNOSTI JE BILO IZVEDENIH: 

Skupina  Starost 

otrok 
SAMOSTOJNOST 
  

  

  

    ODVAJANJE 

OD PLENIČK 

IN UPORABA 

WCja 

OSEBNA 

HIGIENA 

OBLAČENJE 

IN 

OBUVANJE 

HRANJENJE POSPRAVLJANJE IGRA SKUPAJ 

KOBACAJČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   



PLEZALČKI 2-3 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

ZASPANČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

PLESALČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

GODRNJAVČKI 2-3 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

DOBROVOLJČKI 2-4 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

MUZIKALČKI 3-4 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

NAVIHANČKI 3-4 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

RAZISKOVALČKI 4-5 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

USTVARJALČKI 4-5 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

SKAKALČKI 5-6 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

POHAJALČKI 5-6 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

  SKUPAJ NEOMEJENO  ŠTEVILO DEJAVNOSTI  PRIMERNO RAZVOJNI STOPNJI  

  

Pri evalvaciji smo ugotovili, da je dejavnosti za spodbujanje samostojnosti v vrtcu 

neomejeno število, tako pri dnevni rutini kot usmerjenih dejavnostih. Dejavnosti smo 

razdelili v nekaj segmentov (glej razpredelnica zgoraj), ki se med seboj razlikujejo, da so 

prilagojena starostni stopnji otrok. 

GIBANJE IN NARAVA 
 
 Gibalne dejavnosti 

Otroci dobro dosegajo cilje in opravljajo naloge. Rezultati pa so za zadnje leto 

neprimerljivi z letom nazaj, ker so bile posebne (COVID19) razmere. Otroci so se gibali 

na vseh površinah in v vseh vremenskih razmerah. 

AD6 - Poročilo letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/2022 

Vpis otrok za šolsko leto 2021/2022 

1.) Prejetih prijav: 63 
● Podpisanih pogodb: 48 
● Sprejetih:  

 
 37 otrok letnik 2020 
 4 otroci letnik 2019 
 2 otroka letnik 2018 
 2 otroka letnika 2017 
 3 otroci letnik 2016 
 3 otroci letnik 2021, ki niso bili predmet razpisa. 

Dva otroka sta še na čakalni listi in bosta imela možnost vključitve v vrtec. 
Trije kombinirani oddelki, ker je veliko otrok letnika 2019. 



 

Dodatni program vrtca 

Obogatitvene dejavnosti: 

- Lutkovni abonma, 

- Mali sonček, 

- Obisk Narodne galerije v Ljubljani, 

- Letovanje preko CŠOD - dom Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu), 

- Zaključni izlet v Kekčevo deželo. 

 

Dodatne dejavnosti:  

- Osnove motorike,  

- Plesne urice, 

- Smučarski tečaj, 

- Angleške urice, 

- Pevski zbor. 

 

Delavnice in prireditve za starše in stare starše: 

- Prednovoletna delavnica za starše in otroke,  

- Igrica vzgojiteljic v kinodvorani,,  

- 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. 

 

Prednostni cilji in naloge 

V šolskem letu 2021/2022 smo zastavili naslednje  prednostne cilje: 

 Skupen  globalni  cilj,  ki  ga  želimo  čim  uspešneje  uresničiti, je seznanjati, usvajati in 

živeti moralne vrednote. V vrtcu želimo ustvariti »vrtiljak«  prijaznih  besed,  spoštovanja, 

skrbi za druge, kaj je prav in kaj narobe, pomoč  drug drugemu  in pripravljenost deliti 

stvari (recipročnost).  

 Gibanje je v predšolskem obdobju za otroka zelo pomembno, zato bomo skrbeli, da se 

bomo gibali vsakodnevno in na vseh površinah (igralnica, telovadnica, terasa, igrišče, 

gozd – gozdni kotiček, šolski park).  

 Spodbujati in krepiti samostojnost otrok preko različnih aktivnosti in področij dejavnosti, 

pri tem pa upoštevati razvojno stopnjo otrok in individualni razvoj. 

 Hospitacije – spremljanje dela strokovnih delavcev, analiza opazovanja, ustrezna 

povratna informacija in samoevalvacija. Izvajanje napovedanih hospitacij s področja 

gibanja, nenapovedanih hospitacij med dnevno rutino, kjer bomo opazovali interakcijo v 

tandemih in spodbujanje samostojnosti. Izvajanje prijateljskih hospitacij, kjer bodo 

hospitacije potekale med strokovnimi delavkami – kritični prijatelj. 

 



Projekti:  

● Zdravje v vrtcu 

● Varno s soncem 

● Mali sonček 

● Zbiranje odpadnega materiala 

 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvaja vrtec 

 

DEJAVNOST STAROST OTROK 

PRIREDITVE OB BOŽIČNO NOVOLETNIH PRAZNIKIH 1 – 6 LET 

PUSTNO RAJANJE IN SPREVOD 1 – 6 LET 

PRIREDITVE OB PRAZNOVANJU POMLADI, MAMIC IN DRUGIH OBIČAJEV 1 – 6 LET 

MEDGENERACIJSKE DEJAVNOSTI 1 – 6 LET 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 1 – 6 LET 

PEVSKI ZBOR 4 – 6 LET 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci 

● Plesni 

● Osnovna motorika 

● Smučarski tečaj 

● Igralne urice angleščine (brezplačno za otroke 5- 6 

let) 

 

 

Dejavnosti, ki jih skupaj z drugimi zagotavlja vrtec 

DEJAVNOST STAROST OTROK 

PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA 1 - 6 LET 

MALI SONČEK 2-  6 LET 

GLEDALIŠKI ABONMA* 1 - 6 LET 

SODELOVANJE S PROMETNO POLICIJO 4 - 6 LET 

OBISK LOVSKE DRUŽINE 4 - 6 LET 

SODELOVANJE S KNJIŽNICO IVANA TAVČARJA ŽIRI 1 - 6 LET 

SODELOVANJE Z GASILSKIM DRUŠTVOM V ŽIREH 4 - 6 LET 

SODELOVANJE Z VRTCEM PRI SV. ANI 3 - 6 LET 

ENO ALI DVODNEVNI OBISKI KMETIJE* 4 - 6 LET 

IZLETI, TABORJENJA* 

 

LETNIK 2015 IN 2016 

*Za dejavnosti, ki so vezane na finančne stroške, se starši odločajo prostovoljno in jih tudi 

krijejo.  



Letni dopust: 
1.8.2020 - 5.8.2021 

 

V letošnjem šolskem letu ima vrtec prvič samostojno Publikacijo, ki so jo vsi starši dobili na 

roditeljskih sestankih v oddelkih. Objavljena je na spletni strani vrtca in zajema vse podatke, ki 

jih publikacija mora vsebovati (podatki o ustanovi, programi, projekti, strokovni delavci, 

koledar,….). 

AD 7 - Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2021/2022 

• CSŠOD: dom Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu); 40,80eur + prevoz, 
• LUTKOVNI ABONMA; 4 – 6eur; 
• Obisk gledališča v Ljubljani; 10eur + prevoz; 
• Obisk Narodne galerije Ljubljana; 10 eur + prevoz; 
• Kinodvorana Žiri: filmska vzgoja; 4eur; 
• Kekčeva dežela; 15eur +prevoz; 
• Sadjarstvo; prevoz; 
• Zeljarstvo; prevoz; 
• Pohod v Zalo; prevoz. 

 
Stroški so bili soglasno potrjeni, starši so bili o vsem obveščeni tudi na oddelčnih roditeljskih 

sestankih. 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 

Med sestankom smo ugotovili naslednje opazke in sprejeli sklepe:  

 

● Dogovor: predstavniki staršev dovolijo da se njihov kontakt posreduje staršem preko 

eAsistenta. 

● Pobuda za postavitev ogledala pri izvozu iz parkirišča pri Športni dvorani Žiri na glavno 

cesto, saj se zaradi zasaditve zelo težko varno vključi na glavno cesto. 

● Starši še vedno puščajo avte na neoznačenih delih parkirišča ali celo na parkirišču za 

invalide. Pobuda je, da vodstvo vrtca nekaj krat zjutraj to pregleda in po potrebi prijazno 

na vetrobransko steklo nalima opozorilo. Enako velja, če avte puščajo prižgane, da jih 

niti ne ugašajo. 

 

 

 


