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ZAPISNIK  1. SEJE SVETA STARŠEV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV VRTCA PRI 

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

 

 

Seja je potekala v torek, 24.9.2019, ob 16.30 uri v jedilnici na matični šoli.  

 

Poleg staršev so bili na seji prisotni Gregor Pečan, ravnatelj, Zdenka Peklaj, pomočnica 

ravnatelja, Jure Rabič, predsednik Sveta staršev in Marija Stergar, zapisničarka. Lista prisotnih 

je priloga zapisnika.  

 

 

Predlagan dnevni red: 
 

1. Letni delovni načrt za vrtec 2019/2020  

2. Razno 

 

Prisotnih je 13 od 16 -ih članov Sveta staršev za vrtec, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad1) 

 

Vodja vrtca predstavi LDN, ki je v krajši obliki na voljo tudi na spletni strani. V njem sledimo 

vsem točkam iz Kurikula za vrtce. Predstavi enega od poudarkov v našem vrtcu in sicer pomen 

razvijanja možganov z možgansko stimulativnimi gibalnimi dejavnostmi, ki se izvajajo na 

različne načine, npr. v naravi, gozdu, polju, zunaj na neravnih tleh. V vrtcu opažamo, da otroci 

niso navajeni na neraven teren, na gibanje, ki je ključno za razvoj možganov. Posledice pri 

otrocih se kažejo v primanjkljajih tako v predšolski kot šolski dobi.  

 

Predstavnica rdeče igralnice pohvali vzgojiteljico, ker se veliko gibajo zunaj in tudi notri. Starše 

zanima, koliko je otrok s posebnimi potrebami. Dejstvo je, da je to število v porastu in starost 

teh otrok se znižuje. Vodja pove, da točnega števila otrok v tem trenutku ne ve, številka se giblje 

nekje okoli 7. Pri nekaterih otrocih se šele ugotavlja morebitne primanjkljaje.  

 

Ad2) 

 

Starši izpostavijo vprašanje, ali se je razmerje med napovedanimi prisotnostmi in dejansko 

prisotnostjo med poletnimi počitnicami izboljšalo v prid točnejših podatkov. Žal bistvene 

razlike od preteklih let ni, še vedno je razlika precejšnja.  



Dogovorjeno je bilo, da staršem posredujemo konkretne številke za posamezno skupino, 

analizo stanja za dva poletna meseca. Predstavniki staršev ponovno opozorijo ostale starše, da 

so pri sporočanju odsotnosti otrok bolj dosledni.  

 

Vprašanje starša, če imamo planirano obnovo igrišča v Dolskem, na kar razloži predsednik, da  

s strani Občine nima podatkov glede konkretne obnove, se pa zavedamo, da je igrišče potrebno 

obnove.  

 

Starš izpostavi vprašanje glede izvajanja NTC-ja, nogometa v okviru dodatnih dejavnosti. 

Vodja vrtca razloži, da so vse dodatne dejavnosti stvar zunanjih izvajalcev, vrtec nudi le prostor, 

vse urejajo starši direktno z izvajalci.  

 

Predstavnica staršev v  Dolskem pove, da imajo starši občutek, da niso dovolj obveščeni glede 

dejavnosti po skupinah, medtem, ko je obveščanje v Dolu pogostejše. Odgovor je, da je urejanje 

kotička za starše v domeni vzgojiteljic, ki same presodijo, kaj  izpostavijo, odvisno od starosti, 

aktivnosti, itd.  

 

Starš izpostavi, da imajo zelo pogosto za popoldansko malico kruh in ga zanima, zakaj tako. 

Ravnatelj predlaga, da se pogleda menije za cel teden in se preveri, če je kruha res preveč ter 

se opozori vodjo prehrane. Dejstvo je, da je potrebno gledati na vse obroke v dnevu in da so 

usklajeni s potrebami otrok.  

 

Starši izpostavijo problem uši, podančic in nalezljivih bolezni in sicer je naloga staršev, da takoj 

obvestijo vzgojiteljico, če se pojavijo pri otroku. Vrtec pazi na higieno otrok, naloga staršev je, 

da obvestijo vzgojiteljico, ukrepajo doma skladno z navodili in pripeljejo otroka v vrtec, ko je 

zdrav.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisala: Marija Stergar 

 

Predsednik sveta staršev:  

Jure Rabič 


