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ZAPISNIK 1. SESTANKA DELOVNE SKUPINE STRAŠEV VVE MEDO V 
ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

 
Kraj: VRTEC MEDO, Zaboršt 2, Lukovica 
Datum: 09.10.2014 
Čas: od 17.30 do 19.00 ure  
 

Prisotni:  

Igor Volf, Cveta Rošer, Klemen Kuralt, Nataša Florjančič, Barbara Korošec, Bojana 
Kocjančič, Andreja Zelenik Pevec, Anja Kotnik Lebar, Simona Pervinšek, Andreja Zore, 
Urška Kos, Jure Jamšek, Aleš Leban, Andreja Korošec, Mateja Hafner, Marija Horvat, 
Terezija Meden, Maja Novak, Saša Lenič-predstavnica C&A za Slovenijo. 
Opravičeno odsotni: Anja Bevc, Maja Novak. 
 
Sestanek je vodil g. Igor Volf in predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo dosedanjega predsednika o delu delovne skupine staršev VVE Medo v 
šolskem letu 2013/2014. 

2. Volitve predsednika in namestnika delovne skupine staršev VVE Medo za šolsko leto 
2014/2015. 

3. Kratka predstavitev Poročila Letnega Delovnega Načrta 2013/2014. 
4. Predstavitev LDN 2014/2015. 
5. Zbiranje sredstev za Sklad šole in vrtca. 
6. Pobude in predlogi za delo v šolskem letu 2014/2015. 
7. Razno. 

 
Ad 1. 
Dosedanji predsednik g. Igor Volf je predstavil aktivnosti delovne skupine staršev VVE Medo 
za šolsko leto 2013/2014. Izpostavil je, da so bili realizirani vsi dogovori in sklepi. 
 
Ad 2. 
Za predsednika Delovne skupine staršev Vrtca Medo za šolsko leto 2014/2015 je bil 
predlagan g. Igor Volf, za namestnika pa g. Aleš Leban. Glasovanje je bilo javno in podprto s 
strani vseh prisotnih. 
 
Ad 3., Ad 4. 
Vodja VVE Medo ga. Cveta Rošer je podala poročilo LDN za šolsko leto 2013/2014 in 
predstavila LDN za šolsko leto 2014/2015. Pripomb ni bilo. 
 
Ad 5. 
V Šolskem skladu so se v preteklem letu sredstva skoraj v celoti porabila za nakup igral v 
atriju Vrtca Medo na Prevojah v višini 6.368,50 € in sofinanciranje tabora 8 otrokom v 
skupnem znesku 240,66 €.  



V preteklem letu smo brezplačno pridobili glino Pečarstva Avbelj Lukovica, mivko za 
peskovnike podjetja TERMIT d.d., Moravče in kopalne karte za vse otroke Sava Hotels & 
Resorts Terme Banovci. 
Starši so prispevali sredstva preko položnic in prostovoljne prispevke za novoletne voščilnice. 
Gospa Saša Lenič je razložila delovanje podjetja C&A. Podjetje otroške artikle, ki se ne 
prodajo preko sezone, odpiše in jih podari različnim humanitarnim organizacijam za otroke 
socialno šibkih družin. 
Ker imamo v našem vrtcu tudi nekaj socialno šibkih družin, bomo v pomladnem času 
pripravili bazar, kjer bodo te družine lahko dobile poletna oblačila za svoje otroke.  
Ga. Meden je predlagala zbiranje igrač in organizacijo srečelova, kjer naj bi v decembrskem 
času starši, babice in dedki za simbolično ceno srečke dobili igračo. 
V mesecu decembru bomo ponudili staršem, babicam in dedkom tudi voščilnice. V mesecu 
oktobru ali novembru bo potekala akcija zbiranja starega papirja. 
Podan je bil tudi predlog spremembe pravilnika Šolskega sklada, kjer bi se otrokom iz 
socialni šibkih družin lahko določene dejavnosti plačale v celoti. 
 
Sklep 1/1: Na naslednji sestanek Delovne skupine staršev se povabi predsednico Upravnega 
odbora Šolskega sklada ga. Tadejo Češka. 
Sklep 2/1: Voščilnice in igrače bodo ponujali otroci iz starejših skupin. 
  
 
Ad 6. 
Vodja VVE Medo ga. Cveta Rošer je podala razlago za spremembo odpiralnega in 
zapiralnega časa Vrtca Medo na Prevojah. V vrtcu se preverja prisotnost otrok od 05.30 do 
07.00 ure in od 15.00 do 17.00 ure.  
 
Sklep 3/1: V skladu z dejanskimi potrebami staršev in sklepom Občine Lukovica, se bo 
zapiralni čas vrtca vrnil na 16.30 uro, če se bo izkazalo, da v teh dveh mesecih, varstva do 
17.00 ure ne potrebuje pet ali več otrok. 
 
Ga. Andreja Korošec je predlagala, da bi starše o vseh dogodkih vrtca, na katere so vabljeni, 
obveščalo vsaj dva tedna prej. Vodja vrtca je pojasnila, da so določeni dogodki lahko 
opredeljeni za celo leto v naprej (govorilne ure, prvi roditeljski sestanek skupine). Različna 
srečanja s starši so pogojena tudi z vremenom in zato jih je težko določiti dva tedna v naprej. 
  
Ad 7. 
Otroci starejših skupin se bodo udeležili tabora v Zgornjem Zavratniku v Logarski dolini, od 
08. do 12.06.2015. Cena tabora z animacijo je preračunana na devetdeset otrok in ne bo 
presegla 100,00 €. 
 
Dogovori, ki jih sklenejo starši na roditeljskih sestankih so zapisani na zapisnikih posameznih 
oddelkov. 
 
Sklep 4/1: Starši se preko prijavnice odločijo za udeležbo otroka na taboru do 24.10.2014.   
Sklep 5/1: Vzgojiteljica oddelka zapisnik roditeljskega sestanka pošlje po elektronski pošti 
predstavniku staršev skupine, ta pa ga posreduje naprej ostalim staršem. 
 
 

Predsednik delovne skupine staršev VVE Medo 
Igor Volf 


