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ZAPISNIK  2. SEJE SVETA STARŠEV ZA PREDSTAVNIKE STARŠEV VRTCA PRI OŠ 

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

 

 

 

Seja je potekala v sredo, 27.5.2020, ob 17. uri v mali dvorani v matični šoli OŠ Janka Modra v Dolu.  

 

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

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

je priloga zapisnika.  

 

 

Predlagan dnevni red 

 

1. Vpis v šolsko leto 2020/2021 in poročilo o sprejemu novih otrok.  

2. Imenovanje 1 predstavnika staršev v svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani   

3. Pobude in predlogi staršev.  

 

Prisotnih je bilo 9 od 16-ih članov Sveta staršev za vrtec, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Dnevni red se je spremenil zaradi glasovanja, ker je predsednik predlagal, da mora biti Svet staršev 

zaradi imenovanja predstavnikov v Svet zavoda sklepčen in da mora imenovanje potekati skupaj za 

predstavnike vrtca in šole.  

 

Prisotni so potrdili predlog.  

 

Ad1) 

Gospa Peklaj je predstavila stanje prejetih vlog za vpis v vrtec s 1.9.2020, ki jih je vrtec prejel do 

31.3.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letnik Število vlog Ne izpolnjujejo starostnega pogoja za sprejem 

2014 1   

2015 1   

2016 4   

2017 7   

2018 24  

2019 52 7 

       2020                              6                                 6 

skupno 95 13 



Od oddanih vlog je bilo na dan zasedanja komisije, 13.5.2020, sprejetih 66 otrok.  

 

Letnik Število sprejetih otrok 

2014 1 

2015 1 

2016 4 

2017 7 

2018 24 

2019 29 

       2020 0 

 

Sprejeti so bili otroci vseh letnikov razen 2019, kjer je na čakalnem seznamu 23 otrok, od tega jih 7 

ne izpolnjuje pogojev, na čakalnem seznamu za letnik 2020 je 6 otrok, od katerih nihče ne izpolnjuje 

pogojev. Gospa Peklaj je pojasnila, da vsako leto iz seznama čakajočih naknadno vpišemo še nekaj 

otrok, ker določeni sprejeti ne podpišejo pogodbe in se tako sprostijo mesta za vpis, tako da danes še 

nimamo dokončnega stanja. Velika je verjetnost, da bomo lahko sprejeli otroke, ki so trenutno na 

seznamu zapoznelih vlog (vloge oddane po 31.3.2020) in so starejši od letnika 2019.  

Pojasnila je, da smo obvestila o sprejemu pošiljali letos kasneje kot pretekla leta, ker smo upoštevali 

navodila MIZŠ glede zasedanja komisije in preverjanja podatkov pri uradnih organih, ki so bila zaradi 

epidemije COVID-19 spremenjena.  

 

Ad2)  

Imenovanje je potekalo skupaj s predstavniki staršev šolarjev po 18. uri. Zapisnik o tej točki je v 

zapisniku seje Sveta staršev za šolo.  

 

Ad3) 

Vprašanja staršev so bila vezana na trenutno stanje epidemije COVID – 19, ker smo vrtec 18.5.2020 

ponovno odprli skladno s priporočili NIJZ in MIZŠ glede ureditve skupin, razkuževanja. Starše je 

zanimalo, kako bo s sprejemanjem otrok s 1.6.2020, ali so kakšna navodila glede števila otrok v 

skupinah, prihoda v vrtec. Ravnatelj je pojasnil, da se v obdobju razglašene epidemije informacije hitro 

spreminjajo in stalno ažurirajo. Tako da navodila MIZŠ, ki jih mora potrditi Vlada RS za delovanje po 

1.6.2020 še čakamo. Gospa Peklaj je prebrala pismo Predsednice skupnosti vrtcev Slovenije, gospe 

Janje Bogataj, ki je bilo poslano na MIZŠ s prošnjo, da dobimo vsi vrtci čimprej navodila za nadaljnjo 

organizacijo dela. Navodila s strani MIZŠ prihajajo v tem obdobju največkrat od četrtkih ali petkih, 

tako da tudi tokrat pričakujemo navodila v zadnjem hipu. Vse starše bomo obvestili takoj, ko bomo 

prejeli uradne informacije o potrebnih ukrepih, omejitvah. 

 

Predstavnica je pohvalila vzgojiteljico v Gasilskem domu, da so veliko zunaj v naravi, kar je odlično. 

Starši so opozorili na klope, ki jih je veliko. Tudi drugi starši so poudarili, da so zadovoljni z 

organizacijo, da so otroci veliko zunaj.  

 

Predstavniki so izpostavili vprašanja glede izvedbe Škratkove dežele, Mavričnih igrarij, zaključnih 

praznovanjih skupin – odgovorov glede izvedbe trenutno nimamo, ker nimamo navodil NIJZ glede 

nadaljnjih ukrepov glede COVID-19. Mavrične igrarije gotovo odpadejo, ostalo je še odprto, kako se 

bo izpeljalo oz. prestavilo na jesen.  

Predstavniki so bili pozvani, da po skupinah starše nagovorijo, naj napovejo poletne rezervacije in naj 

starše spodbudijo k plačevanju vrtca preko e računov ali trajnikov.  

 

Seja za predstavnike vrtca se je zaključila ob 18. uri. Predstavniki so ostali prisotni na skupi seji s 

predstavniki staršev šolarjev zaradi imenovanja predstavnika v Svet zavoda.  



 

 

Zapisala: Marija Stergar 

 

Predsednik sveta staršev:  

Jure Rabič 


