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SVET STARŠEV 
 
Dol pri Ljubljani, 7. 4. 2022 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI, 
ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 
 
Seja je potekala v četrtek, 7. 4. 2022, ob 18.00 uri (oziroma ob 17.00 za vrtec) v dvorani 
matične šole.  
 
Poleg predstavnikov sveta staršev so bili na seji prisotni ravnatelj Gregor Pečan, pomočnica 
ravnatelja Zdenka Peklaj (na prvem delu za vrtec) in zapisničarka Nataša Predalič, ter učenca 
Anej in Zoja iz 9. b razreda.  Lista prisotnih je priloga zapisnika (zapisnik s 1. dela seje za vrtec 
je v dodatku k zapisniku, o sklepih so glasovali vsi prisotni na drugem delu seje ob 18.00).  
 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Predstavitev delovanja skupnosti učencev šole 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 7. 10. 2021 
4. Šolski sklad: seznanitev z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(uvrstitev šolskih skladov na seznam upravičencev donacij iz naslova dohodnine) in 
izvolitev novega člana šolskega sklada 

5. Predstavitev aktualnih informacij o delu sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol 
6. Pobude in predlogi staršev 

 
 
Ad1) 
Prisotnih je 39 od 49 -ih članov sveta staršev, zato je svet staršev sklepčen. Predsednica sveta 
staršev predlaga dopolnitev predlaganega dnevnega reda s točko Predstavitev delovanja 
skupnosti učencev in pri Šolskem skladu še izvolitev novega člana, ker ena od članic ne bo več 
sodelovala. Dnevni red je soglasno potrjen.  
Predsednica staršev na kratko pojasni kako je potekala razprava v prvem delu s predstavniki 
vrtca. 
 
SKLEP 1: 
Svet staršev se seznani z vpisom v vrtec za šolsko leto 2022/23. Sklep je sprejet soglasno. 
 
SKLEP 2: 
Svet staršev bo na občino Dol naslovil pobudo za postavitev fiksne sence pri vrtcu v 
Senožetih. Sklep je sprejet soglasno. 
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Ad2) 
Anej in Zoja iz 9. B predstavita skupnost učencev, ki je nastala zato, da bi učenci imeli neko 
skupnost, ločeno od šolske skupnosti in učiteljev. Skupnost učencev je podobna otroškemu 
parlamentu, le da se članov ne izvoli, ampak se vanjo lahko prostovoljno vključijo vsi učenci 
tretje triade. Prošnjo za pridružitev dobijo na spletni strani, povezavo pa najdejo na posebnem 
zavihku šolske spletne strani. Člani skupnosti učencev imajo šolski radio (vsak petek med 
malico), Discord server, ki jim omogoča pogovore (ne tolerirajo neprimernih vsebin in 
pogovorov) ter izvajajo tutorstvo – pomoč pri učenju. Imajo že 4 tutorje in 4 kandidate za 
tutorje. Imajo tudi idejo, da bi organizirali prostovoljno čistilno akcijo vsako 1. soboto v 
mesecu. 
Ravnatelj pojasni, da ima skupnost učencev vso podporo vodstva, plod uspešnega dela je, 
poleg vsega naštetega, tudi nedavno pismo Vladimirju Putinu s peticijo. Peticijo je podpisalo 
že 4.000 učencev, tudi z drugih šol. Pove, da je trenutno edina težava pri prostoru za radio, ki 
je v istem prostoru kot računovodstvo, zato bodo poskusili radio v času počitnic preseliti na 
drugo lokacijo. 
Predstavniki sveta staršev delovanje skupnosti učencev pozdravijo z navdušenjem in upajo, da 
se bo delovanje res nadaljevalo tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 
Ad3) 

Nekaj sklepov s prejšnje seje je še nerealiziranih, saj »korona« razmere niso omogočale 

normalnega šolskega dela, med drugim še ni bil narejen seznam za likovni material in 

posledično obračun koliko česa se dejansko porabi, pove ravnatelj. 

Predsednica sveta poudari, da bi bil smiseln »masovni« nakup materiala, ki bi bil cenovno bolj 

ugoden za starše kot če ga kupuje vsak posebej. 

Glede na pripombe o uvrstitvi knjige s, po mnenju nekaterih staršev, sporno tematiko 

spolnosti, ravnatelj ponovno poudari, da je knjigo prebral in ji nič ne manjka ter opozori starše 

naj si ne zatiskajo oči, da otroci tega ne počnejo, zato naj se raje pogovorijo z otrokom. 

Glede možnosti poletne rezervacije v dveh delih – občina še ni obravnavala pobude. Ravnatelj 

meni, da so lahko z načinom uveljavljanja rezervacij starši zadovoljni, saj ima občina Dol eno 

najboljših možnosti za rezervacije. Ravnatelj poudari pomen realnega javljanja odsotnosti, saj 

ogromno staršev sporoči, da bo otrok med počitnicami v vrtcu prisoten, potem ga pa ni. Tako 

je v službi tudi več delavk, kot bi bilo potrebno in posledično takrat ne morejo koristiti dopusta. 

Ravnatelj na starše apelira, naj ne prijavljajo otrok v vrtec »za vsak primer« in da bodo ob 

izrednih situacijah sprejeli tudi tiste otroke, ki ne bodo prijavljeni.  

 

SKLEP 3: 
Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/22.  
Sklep je sprejet soglasno.  
 
Ad4)  
Predsednica sveta staršev pojasni, da starši lahko po novem zakonu donirajo 0,3 odstotkov 
dohodnine tudi v šolski sklad (preostanek 0,7 odstotkov pa še vedno drugam). Predlaga, da bi 
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vlogo šola objavila na spletni strani, oziroma bi jo starši dobili na 1. roditeljskem sestanku v 
novem šolskem letu. Predlaga tudi druge načine zbiranja sredstev za sklad, ki so jih zbrali člani 
Upravnega odbora šolskega sklada: preko raznih projektov (Prodajalnica, izmenjevalnica in 
podarjalnica otroške opreme, izdelkov), dražbe likovnih del učencev, »vstopnic« za 
decembrski novoletni koncert, predlaga tudi celoletno postavitev zabojnika za zbiranje 
papirja, saj številni občani nimajo kleti, da bi papir lahko zbirali doma in bi denar od papirja 
lahko prišel v šolski sklad. 
Ravnatelj pojasni, da je zabojnik za papir domena Snage in da bi se najbrž lahko dogovorili 
zgolj, da bi naročili dodatne termine za zbiranje. 
Pozdravil je novo možnost, ki jo je pred leti že sam predlagal, da je sklad uvrščen med 
prejemnike dohodnine. Pojasni, da bo na šolski spletni strani objavljeno navodilo kako lahko 
starši označijo šolski sklad za prejemnika dela dohodnine. Upa tudi, da bodo letošnji december 
lahko naredili bolj prazničen in tudi s prazničnim sejmom obogatili šolski sklad. 
Podpredsednik sveta staršev predlaga, da bi se naredil tudi seznam vseh organizacij iz občine, 
ki se jim lahko donira dohodnino. 
 
Predsednica pove še, da bo pretekli način zbiranja sredstev za šolski in vrtčevski sklad, ki je 
potekal preko položnic, nadomestil lažji in bolj praktičen način preko obrazca, ki ga bi starši 
prav tako prejeli na 1. roditeljskem sestanku. Na njem bi obkrožili, ali želijo ob mesečni 
položnici za prehrano v sklad donirati 1 evro, 2 evra oz. po želji.  
 
Predsednica sveta staršev pove, da morajo zaradi odstopa članice iz sklada izvoliti 
nadomestnega člana in predlaga, da za novo članico izvolijo Katjo Vidmar, ki se s kandidaturo 
strinja. 
 
SKLEP 4: 
Člani sveta staršev se seznanijo z okrožnico, ki opredeljuje uvrstitev šolskih skladov na 
seznam upravičencev donacij iz naslova dohodnine. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
SKLEP 5: 
Za članico šolskega sklada se imenuje Katja Vidmar. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Ad5) 
Predstavnica sveta šole pove, da so rezultati preizkusa NPZ dobri, prihodnji teden pa bodo na 
seji obravnavali finančni načrt. Glede športnih objektov je malo verjetno, da bodo uspeli s 
predlogi, saj ima občina trenutno v teku cel kup drugih projektov, ampak imajo željo, da bi na 
sejo sveta šole prišli tudi drugi predstavniki občinske uprave, ne samo člani sveta šole. 
Ravnatelj pojasni, da bodo težave še večje, saj po novi poplavni študiji Arso upošteva 500-letne 
vode in je tako kar dve tretjini občine poplavno ogrožene. 
Predstavnik staršev predlaga naj šola gradnjo nove telovadnice argumentira z vedno slabšimi 
gibalnimi sposobnostmi učencev. 
Ravnatelj pove, da je športni učitelj pripravil raziskavo rezultatov športnega kartona, ki kaže 
slabe rezultate in apelira predvsem na starše naj otrok ne vozijo z avtomobilom do šolskih vrat. 
Pove, da so sicer v Dolu učenci gibalno precej nad slovenskim povprečjem. 
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Predstavnik staršev meni, da se pri pridobivanju dovoljenj ob poplavni ogroženosti da najti 
veliko zakonskih lukenj in da gre pri tem več ali manj za politiko. 
 
SKLEP 6: 
Člani sveta staršev so seznanjeni z aktualnimi informaciji o delu svet zavoda. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Ad6) 

1. Vprašanje staršev 1. a zakaj se v okviru zimskega športnega dne učencem od 1. do 5. 

razreda ponudi le sankanje? Ravnatelj pojasni, da drsanje organizirajo za višje razrede 

in še to na Bledu, ker imajo samo tam na voljo dovolj opreme za izposojo. Poudari, da 

je organizacija aktivnosti na športnih dnevih pogojena z učnim načrtom ter 

organizacijskimi in logističnimi zmožnostmi (prevoz, število spremljevalcev). Poudari 

tudi, da opažajo, da približno 10 odstotkov učencev za športni dan »zboli« in apelira na 

starše naj ne podpirajo izogibanje športnim aktivnostim svojih otrok. 

 

2. Pobuda staršev 1. b, da se predavanja zunanjih predavateljev/izvajalcev napovejo vsaj 
7 dni prej. Ravnatelj pojasni, da so predavanje gospe Godina načrtovali še pred 
epidemijo in da tokrat niso mogli napovedati termina dokler ni bil dokončno potrjen. 
Obljubi, da se bodo trudili, da predavanja napovedo prej. 
Pobuda staršev 1. b. za možnost vpogleda v izposojeno gradivo v šolski knjižnici. 
Ravnatelj bo pri knjižničarki preveril kakšne so možnosti vpogleda v izposojeno gradivo. 
Zavedajo se tudi velikega pomena znanja angleškega jezika in so hvaležni za stik  
Pobuda staršev 1. b na izvajanje angleščine. Na pripombe o slabem podajanju znanja 
iz angleškega jezika ravnatelj poudari, da je po analizi znanja povprečna ocena 
angleščine  po vstopu v srednjo šolo pri nekdanji učencih OŠ JM Dol padla najmanj v 
primerjavi z drugimi predmeti, npr. matematiko, kar pomeni, da je predznanje dobro. 
Na šoli imajo tudi naravnega govorca, ki v okviru izbirnega predmeta poučuje učence 
tretje triade, z nekaterimi učitelji pa sodeluje že prej. Na opazke nekaterih prisotnih 
staršev, da v zadnjem času opažajo spremembe na slabše, ravnatelj pove, da zaupa 
strokovnosti učiteljev in da o rezultatih dosti povedo tudi osvojena zlata priznanja 
učencev na tekmovanjih. Druga predstavnica sveta staršev, ki prihaja iz stroke pojasni, 
da se sedanje generacije učijo angleščine drugače in da pri svojih otrocih opaža, da so 
strokovni moduli prve triade na tej šoli dobri in se znanje pridobiva postopoma. Meni, 
da so učitelji strokovni in primerno sledijo učnemu načrtu. 
Ravnatelj pove, da so jezikovno kopel uvedli tudi 2x tedensko po dve uri v vrtcu in 
navrže naj starši od otrok ne pričakujejo, da bodo tekoče govorili angleško, saj imajo 
težave še s slovenskim jezikom. 

 

3. Mamica iz 2. a razreda, katere sin ima dodatno učno pomoč, bi rada pohvalila in se 

zahvalila izvajalkam učne pomoči Nini Fricelj in Evi Križnik. 

 
4. Starši iz 3. b prosijo, da bi v prihodnje zaposleni na šoli parkirali svoja vozila na desni 

strani parkirišča (pri travniku), da otroci ne bi tekli preko parkirišča. Ravnatelj pove, da 
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naj starši otroke pustijo na avtobusni postaji in bodo imeli celo pot do šole varno, lahko 

jih pustijo tudi pri JUB-u, saj do šole vodi varna pot. Po naknadni prošnji predsednice, 

če bi lahko s pobudo seznanil zaposlene, ravnatelj odgovori pritrdilno. 

 

 

5. Starši iz 3. d predlagajo menjavo dotrajanih blazin v telovadnici. Ravnatelj pojasni, da 

ima šola zaradi epidemije in stroškov kuhinje težave z likvidnostjo. Država je v zadnjih 

desetih letih tudi znižala sredstva šolam za materialne stroške v višini 9 milijonov evrov. 

Prošnjo staršev za zamenjavo blazin vzame na znanje in upa, da se bo odnos države 

spremenil. 

Starši iz 3. d predlagajo, da bi se način obveščanja o prihodu otrok na ciljno destinacijo 

preko spletne strani zamenjal z obvestilom preko e-asistenta. 

Pohvalili bi še učiteljico Manco Vidic in ekipi, ki je otroke spremljala v TŽVN Cerkno. 

Glede predloga staršev, naj se jih o prihod otrok na ciljno destinacijo obvesti preko e-

asistenta ravnatelj pojasni, da imajo spremljevalci dovolj dela z drugimi stvarmi in da 

bi obveščanje preko spletne strani moralo zadostovati. 

 

6. Starši 5. b bi radi pohvalili učiteljico Mojco Gruden. Trudi se z zanimivimi vsebinami 

(poskusi, naloge), starše ažurno obvešča, ali je dodatni ali dopolnilni pouk in otroci so 

neglede na temo vedno vabljeni, če česa ne razumejo. Starši se zahvaljujejo tudi za 

natančne in jasne objave v spletni učilnici za čas karanten, ki so bile v veliko pomoč pri 

urejanju zapiskov in predelavi snovi doma.  

Pohvalijo tudi projekt Bralni maraton, ki je odlična motivacija za opravljanje bralne 
značke in branje nasploh ter dobrodošlo dodatno razvedrilo za otroke. 

 

7. Starši 5. d bi radi pohvalili svojo razredničarko, učiteljico Lidijo Dolinar. Zahvaljujejo se 
ji za trud, skrbnost in dosedanje prizadevno delo za uspešnost celotnega razreda. 
Pohvalili bi radi tudi tim učiteljev/učiteljic popoldanskega bivanja v Dolskem za trud, 
izvirnost in ustvarjalnost pri dejavnostih ter popoldansko športno aktivnost zunaj na 
igrišču ali notri v telovadnici. 
 

8. Starši 7. d bi radi pohvalili izvedbo šole v naravi, zelo hvaležni so bili tudi za fotografije, 

ki jih je po končani ŠVN posredoval razrednik Tit Zupan. Starše zanima ali je predvideno 

(letos, prihodnji 2 leti) kakšno spoznavanje, pregled, predstavitev poklicev tudi znotraj 

šole in ne zgolj na informativnih dnevih? Starši sicer vedo, da je bilo v letošnjem letu 

nekaj zoom predstavitev. 

Starši 7. d predlagajo, da bi se šola pričela aktivno vključevati v vsakoletne čistilne 

akcije, ki jih organizira občina. Osnovnošolci bi lahko v času razredne ure počistili vsaj 

območje okoli šole in igrišč. Starši upajo, da bodo učenci, v kolikor bodo morali pobirati 

odpadke, morda v prihodnje le-teh odvrgli manj. Ravnatelj se s pobudo strinja.   
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9. Starši 8. d bi prav tako radi pohvalili izvedbo zimske šolo v naravi, predvsem učitelja 

Aleša Lebarja in ostale sodelavce: Natašo Lovše Pepelnak, Roberta Slabanjo, Danico 

Števančec in Dagmar Žerovnik. Besede otrok so bile: bilo je super, fino, intenzivno, 

zabavno, veliko novih doživetij. Starši cenijo, da se otroke pelje v šole v naravi in na vse 

druge dejavnosti, saj se zavedajo, da to pomeni velik dodaten napor za učitelje in veliko 

odgovornost.  

 

10. Starši 8. d predlagajo, da bi se večji poudarek dal na računalniški pismenosti otrok. 

Ravnatelj pojasni, da imajo učenci možnost izbirnega predmeta računalništva, v nižjih 

razredih pa imajo že učitelja, ki učence računalniško opismenjuje. Računa na drugačen 

pristop države do izobraževanja računalništva. 

 

Na pripombe glede slabe kakovosti obrokov in premajhnih količin predsednica sveta staršev 

pojasni, da je pridobila informacije s strani vodje šolske prehrane, da šola že 4 mesece čaka na 

nov konvektomat in podatek, da v kuhinji opažajo, da učenci, ki obroke jedo v učilnici pojedo 

več, saj je proces hranjenja bolj umirjen. Povedala je tudi, da na koncu leta učenci od 2. -8. 

razreda izpolnijo anketo glede prehrane, ki jo obravnava komisija za prehrano. Ravnatelj pove, 

da na šoli ne more biti noben učenec lačen, saj je v kuhinji vedno na voljo kruh in sadje in 

pozove starše naj tisti dan, ko otrok omeni, da je zmanjkalo malice, to sporočijo v šolo. Prav 

tako pozove predstavnike staršev naj pridejo kadarkoli v šolo na kosilo in se sami prepričajo o 

kvaliteti hrane in naj ne govorijo na pamet, saj se je doslej še vedno izkazalo, da otroci niso 

povedali čisto tako kot je bilo. Na seji prisotna učenca iz 9. razreda potrdita, da je hrane dovolj 

in da lačni učenci v kuhinji vedno dobijo dodatno hrano. Prav tako pove, da je izbire dovolj tudi 

za tiste, ki so bolj izbirčni. 

Ravnatelj še pove, da bodo na prihodnji seji sveta šole obravnavali dvig cen nekaterih obrokov, 

saj se šole soočajo s pritiski dobaviteljev po dvigu cen. 

 

 

Na dodatno vprašanje predstavnice sveta staršev ali je ravnatelj seznanjen z nasilništvom 

učencev v 4. razredu ravnatelj pove, da vsako nasilje jemljejo z vso resnostjo in če starši 

sodelujejo, dosežejo tudi izboljšanje. Pove, da se bo pri učiteljici omenjenega razreda 

pozanimal glede sprejetih ukrepov in vključenosti svetovalne službe. 

 

Ravnatelj pove še, da je nekdo šolo prijavil inšpektoratu, ker so začasno odstranili vhodna vrata 

v fantovski wc – z ukrepom, ki ga v tujini pogosto prakticirajo za preprečevanje ustrahovanja, 

so uspešno preprečili neprimerno obnašanje nekaterih fantov.  

Na prijavo zaradi tega, ker naj ne bi bilo matematike, ravnatelj pojasni, da se šola sooča s 

precejšnjim pomanjkanjem kadrov, a odsotnost učiteljev so uspešno nadomestili in prosi 

starše za zaupanje. 
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Seja se zaključi ob 19.55 uri. 
 
 
 
     Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 
Nataša Predalič       Anja Divjak  
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DODATEK 
 

 
ZAPISNIK S 1. DELA SEJE ZA PREDSTAVNIKE VRTCA 
 
 
Dnevni red – vrtec: 
 

1. Vpis v šolsko leto 2022/23 
2. Šolski sklad: seznanitev z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(uvrstitev šolskih skladov na seznam upravičencev donacij iz naslova dohodnine) 
3. Predstavitev aktualnih informacij o delu Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol 
4. Pobude in predlogi staršev 

 
Ad1) 
Pomočnica ravnatelja za vrtec pojasni, da je vpisanih otrok ponovno več kot je prostih mest in 
sicer samo v starostni skupini I – II, zato bo po vsej verjetnosti ponovno oblikovana čakalna 
lista. Koliko otrok bo uvrščenih na čakalno listo je odvisno od odpovedi vlog. Teh je vsako leto 
kar nekaj, saj si starši tik pred zdajci premislijo. 
Ravnatelj na vprašanje starša ali je občina seznanjena s tem kakšen je vpis in da je potreba po 
mestih v vrtcu večja, saj je veliko priseljevanja v občino, pojasni da občina te informacije ima 
in da ima vrtec sedaj že 16 enot, na začetku so bile  namreč samo 4. Trenutno v občini niti ni 
vrtcev s koncesijo. 
Na vprašanje starša ali imajo otroci, ki 1. septembra ne bodo izpolnjevali pogojev kakšno 
možnost, da se bodo lahko vpisali, pomočnica ravnatelja pojasni, da je otrok z izpolnjenimi 
pogoji zelo veliko, zato bodo tisti, ki pogojev ne izpolnjujejo z veliko verjetnostjo uvrščeni na 
čakalno listo. 
 
Ad2) 
Predsednica sveta staršev pojasni, da so po spremenjeni zakonodaji sedaj tudi šolski skladi 
lahko prejemniki donacij iz naslova dohodnine in sicer v deležu 0,3 odstotkov. Predlaga, da bi 
v novem šolskem letu starši na prvem roditeljskem sestanku prejeli obrazec, ki bi ga izpolnili 
takoj. Predlaga tudi, da za namen donacij v šolski sklad ne bi več pošiljali posebnih položnic, 
ampak bi starši na obrazcu prav tako izpolnili ali se strinjajo z mesečnim prispevkom (ali 
enkratnim za celo leto) za šolski sklad v višini evra ali dveh na redni položnici. Predstavi tudi 
druge načine, kako bi lahko še pridobili sredstva v šolski sklad, ki so jih predlagali člani 
Upravnega odbora šolskega sklada. 
 
Ad3) 
Predsednica sveta staršev starše seznani z nekaj aktualnimi informacijami glede delovanja 
sveta zavoda. Med temami, ki se tičejo vrtca je tudi predlog, da se šola in vrtec ločita. 
Ravnatelj pojasni, da so plusi takšne ločitve, da bi imela šola manj dela in odgovornosti, kot 
minus pa izpostavi močno prepletenost dela (kuhinja, itd) in večje stroške. Pojasni, da dokler 
občina ne bo sprejela prostorskega načrta, ne morejo dobiti predvidenega končnega števila 
občanov, da bi se lahko predvidele tudi potrebe po velikosti šole in vrtca ter izpostavi novo 
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težavo s spremembo poplavne študije, ki temelji na 500-letnih vodah in je po tem kriteriju kar 
dve tretjini občine poplavno ogrožene. 
Pomočnica ravnatelja pove, da bi bilo po njenem mnenju bolje, da bi se šola in vrtec ločila, se 
pa zaveda, da bi bil to ogromen zalogaj. Kriterij za ločitev je 10 oddelkov, trenutno jih ima vrtec 
16. 
Ravnatelj jo dopolni, da je problem lokacija – lahko bi bil sicer vrtec v prizidku v Dolskem, 
vendar bi težava telovadnica in prehrana. 
Predsednica sveta staršev predlaga, da bi se projekt izmenjave otroške opreme, ki je bil 
predlagan na prejšnji seji, izvedel v mesecu maju. Ravnatelj pojasni, da ima trenutno velike 
kadrovske težave in predlaga, da se to organizira konec septembra ali v začetku oktobra. 
Predstavnica staršev, pobudnica ideje, meni, da bi lahko tu na pomoč priskočili starši in 
zaposleni ne bi bili dodatno obremenjeni, zato bodo najprej dorekli sistem kako bi to 
organizirali. Ravnatelj predlaga, da bi se takrat pripeljal tudi kontejner od Humane za zbiranje 
oblačil, ki bi ostala po izmenjavi, predsednica sveta ga spomni, da so se pogovarjali, da bi 
oblačila donirali domu Malči Beličeve. 
 
Ad4) 

1. Starši rdeče igralnice bi radi pohvalili vse vzgojiteljice enote Dol. Vrtec je vedno zelo 

lepo okrašen, saj vzgojiteljice redno skrbijo za pestre in raznolike izdelke, ki krasijo 

garderobe. 

 

2. Starši oranžne igralnice, bi radi pohvalili vzgojiteljici Katarino in Meto. Imata super 
energijo, odlično delata skupaj, med otroki se vidi povezanost in velik napredek na 
področju samostojnosti. Prav tako bi pohvalili g. Uroša, ki je spremljevalec fantku s 
posebnimi potrebami ter snažilke, hišnika in celotno kuhinjsko osebje, za vsakodnevno 
odlično opravljeno delo.  
 

3. Starše skupine Snežinka iz Senožeti zanima zakaj med šolskimi počitnicami otrok iz 

Senožet ne priključijo skupini v Dolskem. Ravnatelj pojasni, da otroke združujejo glede 

na prostor. Opozori na nediscipliniranost staršev, cca. 30 odstotkov je takšnih, ki otrok 

ne odjavijo, potem pa pride v vrtec precej manj otrok kot je prijavljenih. V vrtcu zato 

ne morejo planirati svojega dela, težave imajo z organizacijo oddelkov in planiranja 

rednega letnega dopusta zaposlenih. Vrtec delo poleti organizira tako, da so otroci, če 

se le da, vsi na eni lokaciji. 

Pomočnica ravnatelja doda, da poskušajo do 25. junija določiti katere skupine bodo do 

avgusta skupaj. Pove, da so v prejšnjem letu prvič združili najmlajše z najstarejšimi 

otroci kar se je izkazalo kot zelo pozitivna izkušnja. 

Predsednica sveta staršev predlaga, da se starše posebej opozori, da vrtec ne bo zavrnil 

odjavljenega otroka, v kolikor pride do nepredvidene odpovedi odjave in prosi 

predstavnike staršev naj ostalim staršem povedo, da naj naredijo odjavo, če bodo 

planirali odsotnost otroka in s tem olajšajo delo vrtca. 

- Pripomba staršev Snežinke iz Senožet pri odhodu otrok na Škratkov tabor, ko so morali 

otroke pripeljati v Dol in je prišlo do »zmede« pri prihodu enega od otrok, ko ni takoj 
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našel svoje vzgojiteljice. Pomočnica ravnatelja pojasni, da je bila zraven, ko se je to 

zgodilo in da je vzgojiteljica tega otroka ravno odnesla svoj kovček ven, otrok pa je 

zgrešil vrata v pravo igralnico. Otrok je bil ves čas pod nadzorom, v prostoru, kjer je bil 

so bili trije odrasli. Iz Senožet so šli na tabor trije otroci, zato so jih priključili večji skupini 

iz Dola in tako formirali novo skupino v kateri je bila tudi vzgojiteljica iz Senožet. 

Ravnatelj predlaga, da bi otroci vedno odhajali z Dola, da ne bi prihajalo do 

nesporazumov o mestu odhoda. 

- Starši se zahvaljujejo za zasaditev treh dreves na igrišču pred šolo v Senožetih. 

Predlagajo, da dokler drevesa ne zrastejo tam stoji fiksna senca. 

Predstavnica sveta staršev predlaga, da se pobudo naslovi na občinsko upravo. 

- Starši iz Senožet ponovno prosijo, da se uredi podlaga na igrišču in zravna teren. Težave 

vidijo tudi v košnji trave in v blatu po deževju. Ravnatelj izrazi presenečenje nad 

prošnjo, saj meni, da je teren okoli šole v Senožetih krasen, bogat s travo in s strani 

tistih, ki kosijo trave še ni slišal, da bi imeli težave s košnjo. Meni, da imajo tam otroci 

boljše pogoje kot v Dolu in je razgiban teren za otroke boljši, v tem da se otroci ob dežju 

umažejo pa ne vidi težav. Predstavnica staršev doda, da je splošno znano, da morajo 

otroci čim več hodit po neravnem terenu in se morajo tudi kdaj umazat. 

- Starši pozivajo občino, naj zagotovi mesta vsem otrokom ali pa naj financira zasebno 

varstvo. 

Občina razpiše koncesije, v tem šolskem letu ni nobenega vrtca s koncesijo. 

- Starše zanima, ali bo tudi to šolsko leto veljalo, da je lahko otrok med poletnimi 

počitnicami napovedano odsoten 60 koledarskih dni?  

O odsotnostih odloča občina. Občina Dol ima eno najbolj ugodnih možnosti pri 

uveljavljanju poletnih rezervacij. 

- Pohvalili bi vse vzgojiteljice v skupini, za delo z otroki na taboru Škratek pa še posebej 

gospo Kristino - za nežnost, prijaznost, oporo in skrbnost, ki jo je pokazala otrokom. 

-  Starši prosijo, da se otrokom omogoči odhod na igrišče tudi v popoldanskem času (po 

malici), kakor to prakticirajo tudi v enoti v Dolskem. Pomočnica ravnateljice bo govorila 

z vzgojiteljicami v Senožetih naj otroke peljejo ven tudi v popoldanskem času. 

 

4. Starši otrok iz pisane igralnice bi pohvalili vse tri vzgojiteljice: Sašo, Nino in Anjo. 
 
Na vprašanje staršev kako se obnesejo nova igrala, pomočnica ravnatelja pojasni, da so se 
obnesejo odlično in so zelo zadovoljni. 
Na vprašanje ali bodo letos izvedli Mavrične igrarije pomočnica ravnatelja pove, da priprave 
že potekajo in prosi predstavnike staršev, naj pozovejo starše, ki imajo kakšno dejavnost za 
predstavitev na delavnicah in v kotičkih ali bi lahko prispevali kaj za tombolo, k sodelovanju. 
 


