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Datum, 21. 11. 2012
Zadeva: ZAPISNIK 1. SESTANKA DELOVNE SKUPINE STARŠEV VRTCA MEDO
Ki je bil v torek, 20. 11. 2012, ob 17.00 uri, v prostorih vrtca Medo na Prevojah.
Prisotni predstavniki staršev iz skupin: Franja Močnik Drobne, Klara Smrkolj, Špela Kraševec
Pošebal, Klemen, Kuralt, Mateja Hafner, Marija Horvat, Matjaž Muri, Dragan Bogdanovski,
Barbara Korošec, Igor Volf, Katarina Štempihar, Andreja Medved Poljanšek, Tomaž Prohiar,
Romana Močnik Žavbi, Borut Kožar, Špela Kink ter vzgojiteljici Ksenija Capuder in Alenka
Avbelj, ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih in vodja VVE Medo in pom. ravnateljice Cveta
Rošer.
Sestanek je vodila ga. ravnateljica, dr. Anja Podlesnik Fetih, ki je predlagala naslednji dnevni
red:
1. Pregled dela delovne skupine ob 10-letnici VVE Medo
2. Sklad vrtca in šole
3. Prehrana v vrtcu
4. Pobude in predlogi za delo v tem šolskem letu
5. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
G. Tomaž Prohinar pa je podal poročilo o delovanju skupine v preteklem šolskem letu. Hkrati
je pojasnil, da je bil na Svetu staršev OŠ JK Brdo, 25. 9. 2012, podan predlog o oblikovanju
delovne skupine za VVE Medo, ki bi se sestajala samostojno in po potrebi vrtca. Prisotni so
se strinjali, in zavzeli
SKLEP
Skupino sestavljata po dva člana iz vsakega oddelka: predstavnik staršev in njegov namestnik.
Ker predsednik Delovne skupine staršev g. Pavlič ni več član te skupine, je bilo potrebno
izvoliti novega predsednika in njegovega namestnika. Predlog za imenovanje predsednika:
g. Igor Volf in njegovega namestnika ga. Franja Močnik Drobne.
Predlagala se je tudi oblikovalka zapisnika naslednje seje, ga. Mateja Hafner.
Vsi navzoči so predloge sprejeli in potrdili z dvigom rok.
SKLEP
Predsednik delovne skupine staršev VVE Medo je g. Igor Volf,
namestnica predsednika delovne skupine staršev VVE Medo je ga. Franja Močnik Drobne,
zapisnik bo oblikovala ga. Mateja Hafner.
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K1
Poročilo o 10. Obletnici VVE Medo je podala ga. Ksenija Capuder. Prisotne je seznanila o
nastalih stroških, donacijah in izkupičku.
SKLEP
Podatke o sredstvih se objavi na spletni strani VVE Medo.
K2
Ker se je ga. Milena Iglič opravičila zaradi subjektivnih razlogov, je poročilo o delovanju
Šolskega in vrtčevskega sklada podala ga. ravnateljica. O delovanju Upravnega odbora sklada
pa je podala razlago ga. Klara Smrkolj.
Vprašanja in odgovori:
 Kdo je določil predstavnika staršev za UO sklada?
Svet staršev se je sestal pred sestankom UO sklada, zato je bila predlagana ga. Franja Močnik
Drobne namesto g. Marka Pavlič s strani delavcev VVE Medo, Svet staršev jo bo potrdil na
prvi naslednji seji.
Kdo lahko zaprosi za sofinanciranje določene dejavnosti in kako se vloge rešujejo?
Zaprosijo lahko starši, ki so v finančni stiski, vloge se vrednotijo s točkovanjem.
 Kje lahko starši dobijo vlogo?
Vloge bodo dobili na upravi VVE Medo in pri vzgojiteljici ali pri članih UO sklada.
Podane so bile tudi pripombe o nepoznavanju članov v UO sklada in o objavi poročila o
delovanju sklada na spletni strani vrtca in ne le šole. Hkrati je bila izražena želja za objavo
vloge in pravilnika o prosilcih za sredstva iz sklada. Zato je bil podan
SKLEP
 Sredstva, ki so bila pridobljena, naj se tekoče porabljajo
 na spletni strani vrtca naj bo objavljeno:
o poročilo o delovanju sklada
o obrazec za dodelitev sredstev
K3
Poročilo o prehrani in ZHR je predstavila ga. Romana Ana Dolenc. Razložila je način in
smernice ter zahteve za sestavo uravnotežene in zdrave hrane za predšolske otroke. Starše je
seznanila s skupino, ki daje predloge in pobude pri sestavi jedilnikov. Ker v Krašnji zaradi
prestavitve otroka na Prevoje, ni več predstavnika, se spodbudi starše, da sodelujejo v skupini
za prehrano tudi iz te enote.
Starši so se strinjali z uvajanjem novosti pri načinu prehranjevanja ter pohvalili raznolikost in
pestrost jedilnikov. Želeli so prilagoditev jedilnikov za vse otroke prvega starostnega obdobja,
ne le za otroke v starosti 1-2 leti.
SKLEP
 Otrokom celotnega prvega starostnega obdobja se jedilniki prilagajajo.
 Novitete se uvajajo postopoma kot do sedaj in večkrat, ne le enkrat, če jih del otrok ne
sprejme.
 V Krašnji se povabi k sodelovanju enega izmed staršev.
K4
Starši imajo pri obisku govorilnih ur težave zaradi varstva otrok. Podana je bila pobuda, da bi
bile govorilne ure delno v času, ko je otrok lahko v vrtcu.
SKLEP
Govorilne ure bodo vsak TRETJI TOREK v mesecu in sicer od 15.00 do 17.00 ure. Vsak
starš ima pol ure časa za pogovor.

K5
Pod zadno točko ni bilo pripomb, zato smo sestanek zaključili ob 18.45 uri.
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Zapisala
Cveta Rošer
pom. ravnateljice in vodja VVE Medo

