
OŠ JANKA MODRA, 

DOL PRI LJUBLJANI 

 

SVET STARŠEV, predstavniki staršev Vrtca  

 

 

Dol pri Ljubljani, 15.5.2019 

 

 

 

ZAPISNIK  2. SEJE SVETA STARŠEV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV VRTCA PRI 

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

 

 

Seja je potekala v sredo, 15.5.2019, ob 17. uri v jedilnici na matični šoli.  

 

Poleg staršev sta bila na seji prisotna ravnatelj Gregor Pečan, Zdenka Peklaj, vodja vrtca in 

zapisničarka Marija Stergar.  Lista prisotnih je priloga zapisnika.  

 

Predsednik Sveta staršev, g. Jure Rabič, je bil opravičeno odstoten, zato je sejo vodil ravnatelj.  

 

 

Predlagan dnevni red: 
 

1. Problematika igrišča pri vrtcu  

2. Razno 

 

 

 

Prisotnih je 11 od 16 -ih članov Sveta staršev za vrtec, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad1) 

 

 

Ravnatelj predstavi svoj pogled na stanje igrišča vrtca Dol in Dolsko in sicer je glavni problem 

v veliki frekvenci otrok, ki so dnevno na igrišču, zato je nemogoče pričakovati lepo urejeno 

travo. Strinja se s starši, da je igrišče v Dolu večkrat zelo blatno in praktično neuporabno. Pred 

časom smo pridobili ponudbo za obnovo tal z namakalnim sistemom, kar pa ni smiselno glede 

na lokacijo in ta rešitev ni bila potrjena. Ravnatelj je tudi proti plastičnim in drugim umetnim 

materialom, ena od dobrih možnosti so sekanci, ki so pri čebelnjaku pri šoli in se dobro 

obnesejo.  

 

Starši izpostavijo, da ni problem, če se otroci umažejo, da to ni moteče. Vsak naj ima v vrtcu 

svoje škornje, ker se strinjajo, da je pomembno, da so zunaj, ne glede na vreme.  

 

Vodja vrtca razloži, da so poskusno kupili hlače in pelerine, da pa je problem v pranju velikih 

količin. Razloži tudi projekt, ki so ga lansko leto pričeli v vrtcu in sicer so na podlagi raziskav 



in dela z otroki prišli do spoznanja, da imajo otroci premalo možnosti razviti naravne oblike 

gibanja.  

 

Niso navajeni na neraven teren, na gozd, precej jih je preskočilo fazo plazenja, kar je ključno 

za razvoj možganov. Posledice se kažejo pri učnih težavah v OŠ. V vrtcu bo projekt večjega 

poudarka na gibanju potekal še v naslednjih treh letih. Skladno s temi potrebami vodja vrtca 

predstavi idejno skico novega igrišča, ki je pripravljena za EU razpis in bo uresničena, če 

dobimo sredstva, v letu 2020, v nasprotnem primeru pa delno po stopnjah, ker bo obnovo 

financirala občina.  

Občina je naklonjena obnovi in predlogom vrtca glede potreb po gibanju.  

 

Ravnatelj opozori starše, da je potrebno gibanje v naravi zagotavljati tudi v domačem okolju, 

ker lahko le na ta način otrok osvoji naravno gibanje in to ponotranji. Izpostavi tudi, da veliko 

staršev preveč pazi in pomaga pri vsakem koraku.  

Veliko je otrok, ki rabijo v šoli dodatno pomoč zaradi nerazvitih delov možganov, ki bi se 

morali razviti v predšolski dobi. 

 

Ravnatelj predstavi tudi načrte Občine z enoto vrtca v Dolskem, kjer je planirana  novogradnja 

vrtca, ker bi s tem pridobila prostore šola, tako da je v okviru tega načrta planirano tudi igrišče 

v Dolskem.  

 

SKLEP:  

Svet staršev se strinja z vizijo vrtca po poudarjanju gibanja in motorike v vseh starostnih 

stopnjah.  

 

 

 

Ad2) 

 

Starši izpostavijo, da je odlična pridobitev Pump Track steza, ki jo je postavila Občina v 

Zaborštu. Zelo pohvalno zaradi druženja, medgeneracijskega povezovanja, socialnih veščin in 

gibanja na prostem. Želeli bi si več takih stez po Občini, kar bo šola posredovala na Občino.  

 

Starši povejo, da imajo kot priseljenci probleme, ker jih staroselci ne sprejemajo, slaba 

infrastruktura. Ravnatelj pojasni, da imajo vse primestne občine podobne probleme z 

infrastrukturo, saj ni dovolj financ ali pa se jih nameni za druga področja.  

 

Starši izpostavijo vprašanje jedilnikov, če so pregledani s strani strokovnjakov in pa kako je z 

lokalnimi ponudniki. Ravnatelj razloži, da je to delo Vodje organizatorke prehrane, jedilnike iz 

šole redno pošiljajo v pregled na Inštitut za javno zdravje.  

 

Glede lokalnih pridelovalcev je večkrat problem v certifikatih, ki so nujno potrebni za 

naročanje, a jih vsi lokalni pridelovalci nimajo ali pa nimajo zadostnih količin za pokritje 

količin za šolo in vrtec. Večkrat naročijo BIO izdelke, ki pa so cca. 4 x dražji od siceršnjih 

izdelkov (npr. meso).   

 

Glede BIO odpadkov ravnatelj razloži, da plačuje šola pooblaščeno podjetje, ki se ukvarja z 

predelavo bioloških odpadkov.  

 



Starši predlagajo, da bi se več vrtcev povezalo v sistem javnega naročanja, kar v praksi pomeni, 

da bi se morale povezati občine.  

 

Eden od staršev izpostavi vprašanje gledanja risank v skupinah in vodja vrtca razloži, da je 

risank malo in so vedno povezane z izvajanjem kurikuluma v vrtcu. Na vprašanje starša zakaj 

to ni del letnega načrta, ravnatelj razloži, da je izbira metode odločitev vzgojiteljic in tega ni v 

letnih načrtih ter tudi v prihodnjih letih tega ne bodo vključevali.  

 

 

Ravnatelj vse povabi na medgeneracijski dogodek v soboto, 18.5.2019, v organizaciji skavtov, 

»Dvigni rit, bodi fit«.  

 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18. uri. 

 

 

 

Zapisala: Marija Stergar 

Zdenka Peklaj,  

pomočnica ravnatelja 

 

 

DODATNO: 

 

Ob 18. uri se je začela seja predstavnikov staršev šole. Člani sveta staršev vrtca so se odmaknili 

v sosednji prostor in podali naslednje predloge: 

1. Pred poletnimi počitnicami se s dopisom preko e-asistenta vsem staršem posreduje 

obvestilo, da za čas počitnic dosledneje sporočajo odsotnost otrok iz vrtca. Dejansko 

število prisotnih otrok je v primerjavi z napovedano odsotnostjo bistveno drugačno. 

Npr. v času 1.majskih počitnic (3. maj 2019) je bilo prijavljenih 22 otrok, dejansko 

prisotnih je bilo 7;  v obdobju julij – avgust 2018 je bilo skupno za 446 otrok manj, kot 

je bilo napovedanih.    

2. Pri razporeditvi delavcev naj se v največji možni meri upošteva, da so vzgojiteljice 

razporejene v matične oddelke. 

3. V času, ko je vrtec Dolsko zaprt, naj se vnaprej dogovori, v katero igralnico so otroci 

razporejeni. Največja težava je ob ponedeljkih, ko še ni jasno število otrok. Zato naj 

bodo otroci od 7. – 7.30 ure zbrani v svoji igralnici. Vzgojiteljice se opozori, da lahko 

prevzamejo tudi druge otroke in nato poskrbijo za premestitev v drugo igralnico.    

4. V času zimovanja naj bo vnaprej določeno ali so starši zadnji dan vabljeni na tekmo ali 

ne.  

 

 

Drugi del seje je bil zaključen ob 18.45. 

 

Zapisala: Zdenka Peklaj, pomočnica ravnatelja  


