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SVET STARŠEV 
 
Dol pri Ljubljani, 9. 6. 2022 
 
 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI, 
ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 
 
Seja je potekala v sredo, 8. 6. 2022, ob 17.30 uri (oziroma ob 17.00 za vrtec) v dvorani matične 
šole.  
 
Poleg predstavnikov sveta staršev sta bila na seji prisotna ravnatelj Gregor Pečan in 
zapisničarka Nataša Predalič.  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 17.30).  
 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 7. 4. 2022 
3. Obravnava predloga cenika učnih gradiv za šolsko leto 2022/23 
4. Predstavitev aktualnih informacij o delu sveta zavoda 
5. Pobude in predlogi staršev 

 
 
Ad1) 
Prisotnih je 40 od 49 -ih članov sveta staršev, zato je svet staršev sklepčen. Prisotni soglasno 
potrdijo predlagan dnevni red. 
 
Ad2) 
Predsednica Sveta staršev na kratko predstavi zaključke s prejšnje seje in preveri realizacijo 

sklepov. Ravnatelja vpraša, če bi lahko v tutorstvo vstopili tudi mlajši učenci. Ravnatelj 

odgovori, da tutorstvo organizira skupnost učencev in naj vprašajo njih. On sicer vzpodbuja 

projekt, vendar se v njihovo delo ne vmešava. 

Na vprašanje ali bo šola naročila več likovnega materiala, da bodo dobili boljšo ceno, ravnatelj 

pojasni, da to šola že počne in se trudi, da naročijo optimalno količino skupnega likovnega 

materiala. 

Predsednica Sveta staršev pohvali projekt Šola pleše, ki je dosegel zelo pozitiven odziv. 

Predlaga, da se na dogodke vključi kakšno škatlo za prostovoljne prispevke za Šolski sklad, saj 

starši na ta način lažje prispevajo sredstva, ker je vse hitreje in brez birokracije. Zanima jo še, 

če so v računovodstvu že pripravili obrazce za namenitev dela dohodnine za sklad. Ravnatelj 

pojasni, da ima šola sedaj zaposleno novo računovodkinjo in ne več zunanje službe in 

pričakuje, da bo delo počasi steklo normalno. 
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Predsednico Sveta staršev zanima kako je z rezultati NPZ, ravnatelj odgovori, da za letošnje 

leto rezultatov še ni, da so učenci OŠ Janka Modra lani dosegli nadpovprečne rezultate na 

državni ravni, vendar meni, da to ne daje realne slike in se nanje ne gre zanašati. Bolj ga skrbi 

to, da se po opravljeni analizi (cca. 4.500 otrok) kar 80 odstotkov staršev s svojimi otroki ni 

pogovorilo o rezultatih. 

Na vprašanje, če je zaposlene prosil naj parkirajo na drugi strani parkirišča, ravnatelj zagovarja 

svoje stališče, da naj starši otrok ne vozijo pred vhodna vrata šole in doda, da je poskrbel, da 

so štiri parkirna mesta rezervirana za starše, v kratkem jih bodo še pobarvali, prav tako napove, 

da delajo na tem, da bi uredili prostor za avtobuse in bo prostora za starše, da bodo lahko 

varno »odložili« svoje otroke, še več. 

Glede prehrane predsednica Sveta staršev pove, da sta dve mamici prišli poskusit obrok v šolo 

in menita, da je bilo kosilo zelo okusno. Predlaga, da bi Komisija za prehrano tudi sama testirala 

obroke in pripravila poročilo. 

Na vprašanje ukrepov pri reševanju težav z nasilništvom ravnatelj pojasni, da vedno vključijo 

svetovalno službo. Eden od staršev izpostavi težave v 4.B, ravnatelj pojasni, da vse zaznane 

nesporazume šola rešuje, vendar so trenja med otroki do določene mere običajna. 

 

SKLEP 1: 
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/22.  
Sklep je sprejet soglasno.  
 
Ad4) 
Predstavnica sveta šole pove, da so na zadnji seji Sveta zavoda obravnavali poročila, ki so 
dostopna na šolski spletni strani. Ravnatelj izpostavi željo po ograjeni zunanji učilnici na 
prehodu pri šolski knjižnici, pri čemer bo ob morebitni uvedbi brezplačne prehrane za učence, 
kot je namen vlade, pomenil, da bodo ta sredstva morali nameniti k prilagoditvi prostorov 
jedilnice. Med starši se pojavi ideja, da bi lahko ta projekt dali v participativni proračun. 
 
SKLEP 6: 
Člani sveta staršev so seznanjeni z aktualnimi informaciji o delu svet zavoda. 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
Ad5) 

1. Starše zanima, kako se bo vodstvo šole odločilo glede možnosti zapisa /izbire 2 
sošolcev ob prehodu v 6r. 
Ravnatelj pojasni, da je pri razporeditvi učencev v oddelku najbolj pomemben 
imperativ vzpodbudno in zdravo učno okolje ter kvalitetno delo v oddelku. Zato so 
želje učencev upoštevane zgolj v skladu, če takšna razporeditev upošteva prej 
omenjene pogoje. Šola avtonomno oblikuje oddelke. 
 

2. Starše zanima, ali si lahko v letošnjem letu obetajo kakšne zaključne prireditve 

razredne stopnje, kot se je v preteklosti že odvila v telovadnici in pred šolo. 

Ravnatelj odgovori, da zaključne prireditve bodo. V Dolskem so jo že imeli. 
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3. Starši iz 1. B iz vsega srca pohvalijo ekipo Tina Pugelj in Ana Zalaznik, ki sta odlični 

učiteljici.  

 
4. Starši so na prejšnji seji izvedeli, da naj bi se obroki cenovno povišali. Zanima jih, za 

koliko so se in koliko so v povprečju cene obrokov po šolah. 

Podražitev je načrtovana v višini 10 odstotkov, Osnovna šola Janka Modra pa ni ne 
med dražjimi, ne med cenejšimi. Šole, ki ponujajo izrazito nižje cene prehrane imajo 
prehrano subvencionirano s strani občine. Ravnatelj v podkrepitev svojih besed 
staršem predstavi nekaj cen na drugih osnovnih šolah. 
  

5. Starši 2. a izrekajo veliko pohvalo učiteljici Vesni Rebolj za ves trud v tem šolskem letu, 
prav tako tudi učiteljici Nini Kocjan iz podaljšanega varstva, saj vedno kaj ustvarjajo 
ali so kako drugače dejavni. Bravo obema! 

 
6. Starši bi želeli, da se šola uskladi z izvajalcem glede oddajanja raznoraznih obrazcev. 

Npr. za prehrano, podaljšano bivanje, izbirne predmete.... Gre namreč za to, da se 
obrazci oddajajo elektronsko v e-Asistenta in potem še v papirni obliki na šoli, kar se 
staršem zdi nesmiselno. Sploh, če je v družini več otrok, starš na koncu sploh ne ve 
več, kam je koga prijavil. 
Ravnatelj pojasni, da je izvajalec šola in da podpis staršev potrebujejo, ker si včasih 
kdo tudi premisli in želijo imeti evidenco soglasij. Ker vsi nimajo elektronskih 
podpisov, zgolj elektronsko oddajanje obrazcev zaenkrat še ni možno. 
 

7. Starši 3. a bi radi pohvalili nadomestno razredničarko ga. Janjo Gornik - otroci so jo, 

kljub temu, da pogrešajo učiteljico Mojco Bat, zelo lepo sprejeli. Je izjemno 

potrpežljiva, sočutna in prijazna.  

 
8. Starše zanima, kaj je novega glede urejanja športa, ki poteka težko oz. zelo oteženo 

zaradi slabih pogojev (premalo športnih kapacitet)? Ali se je že kaj dogovarjalo, iskalo 
rešitve z občino? Če da, katere? 
Ravnatelj predlaga, da naj dajo starši podajo pobudo na občino. V šoli morajo zaradi 
pomanjkanja prostorov, športne aktivnosti izvajati tudi v dvorani, ki v osnovi ni 
namenjena športnim aktivnostim. 

 
9. Starše zanima, ali so bili zaposleni obveščeni glede ideje glede parkiranja na desni 

strani parkirišča (stran od šole)? Veliko staršev se je sedaj še naknadno oglasilo, ko so 
predlog prebrali v zapisniku in se s predlogom strinjajo. (odgovor podan višje v 
zapisniku) 
 

10. Starši bi radi posebno opozorili na nasilno dogajanje na avtobusnih prevozih v smeri 
Brinje, Beričevo. Na avtobusu se vedno pogosteje dogajajo neprimerne reči - ogledi 
neprimernih vsebin (porno posnetki na telefonih), do učenja mlajših učencev kletvic, 
pogosti so pretepi med vozači, celo do zbadanja ("špikanja") s švicarskim nožem je že 
nekajkrat prišlo. Ob ravnateljevem prigovarjanju naj otrok ne vozimo v šolo in naj 
prihajajo v in iz šole s šolskim avtobusom, smo v tem videli super priložnost za manj 
vožnje in za večjo samostojnost otrok. Sedaj pa imamo drugačne probleme, saj se 
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otroci z avtobusom ne upajo voziti ali prinašajo domov takšne in drugačne zgodbe 
ustrahovanja. Se pa vozniki avtobusom trudijo in poskušajo umiriti učence, kolikor jim 
vožnja to sploh dopušča.  
Ravnatelj vzpodbuja hojo peš in je predlagal naj starši otroka ne odložijo pred vrati 
šole, ampak na primernem mestu, ki je sicer malce dlje od šolskega vhoda, ampak 
otrok potem lahko pride varno peš do šole po pločniku. Pravi, da je nasilje odraz 
vzgoje staršev, da pa je treba takšne dogodke kot je dogodek z nožem nemudoma 
prijaviti policiji. 
Predsednica Sveta staršev predlaga naj se zaposleni z učenci o tem pogovorijo na 
razrednih urah, ravnatelj pa naj preko e-asistenta obvesti vse starše, da se bodo tudi 
oni pogovorili s svojimi otroki. Eden od staršev meni, da mora šola ukrepati, če učenci 
na avtobus prinesejo nož, ravnatelj pa ga opozori, da morajo starši takšne dogodke 
nemudoma prijaviti na policijo. Šola se trudi učence na področju vedenja dodatno 
izobraziti, so tudi ena redkih šol v Sloveniji, ki ima od 1. do 5. razreda krožek socialnih 
veščin. 
 

11. Na predmetni stopnji stranišča na ženskem delu slabše požirajo. Naj se preveri 
delovanje. Posledično so zapackana in smrdeča. 
Trditvi pritrdi predsednica Sveta staršev, ki je enkrat šla na dekliško stranišče v šoli in 
je prav tako zaznala zelo neprijeten vonj.  Ravnatelj je pregledal fantovska stranišča in 
tam omenjenih težav ni, bodo preverili še dekliška. 

 
12. Starše zanima, zakaj je na šoli pogosto menjavanje kadra? Najbolj pereče se jim zdijo 

menjave v svetovalni službi in pri izvajalcih DSP, kjer se med uporabniki in zaposlenimi 
vzpostavi zaupanje in dober medsebojni odnos, kar privede do dobrih rezultatov, 
zadovoljnih staršev in zaposlenih ter uspešnih učencev. Pogosto menjavanje in 
nepoznavanje kadra nam staršem otežuje sodelovanje s šolo, zlasti ob stiskah otrok 
ali težavah pri pouku. Predlog, da bi se nove strokovne delavke na kratko predstavile 
na svetu staršev. 
Ravnatelj pojasni, da pričakuje še slabšo situacijo, saj se primerno usposobljeni ljudje 
na razpise šol ne prijavljajo. 

 
13. Starše zanima, kako na šoli rešujejo težave s pomanjkanjem izvajalcev DSP oz. z 

neustreznimi profili? Če je v odločbi zapisano, da otrok potrebuje specialnega 
pedagoga ali psihologa ali socialnega pedagoga ali logopeda, ga potrebuje z 
razlogom. Nestrokovno je dodeljevanje ur DSP komurkoli (zlasti ne na dolgi rok - za 
premostitev krajšega časovnega obdobja zaradi kadrovske stiske, je razumljivo in 
sprejemljivo), čeprav lahko potrdimo, da se izvajalke zelo trudijo. 
Ravnatelj meni, da mora imeti primerna oseba predvsem znanje s področja in ne 
točno določene izobrazbe, da bi otrok dobil ustrezno pomoč. Kot rečeno, pa 
primernega kadra na trgu dela ne dobijo in se poslužujejo najboljših možnih rešitev. 
 

14. Težava z dopoldanskimi malicami: premajhni obroki sploh za fante 7.-9. razred, 
"plastičen" in "ne svež" okus hrane, okus hrane po lesu zaradi lesenega pribora. 
Lesene žlice nimajo vdolbine za zajeti kosmiče z mlekom ali jogurt, ampak so žlice 
ravne in je seveda veliko težje pojesti tekoč ali kremast obrok.  
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Lesene žličke so bile nekajkrat del porcijskega obroka zaradi določil NIJZ in niso v 
redni uporabi za obroke. Kot rečeno, pojasni ravnatelj, imajo otroci v kuhinji vedno 
na voljo sadje in kruh, »lačni« so običajno kadar je na jedilniku kaj posebej dobrega. 
Kar se tiče same kvalitete, ravnatelj, kot večkrat doslej, vabi starše na pokušino in 
prosi naj kvaliteto hrane kritizirajo, če bodo sami imeli takšno izkušnjo in ne na 
podlagi tega kar jim doma rečejo otroci. 
Predsednica Sveta staršev doda prošnjo, da otroci ne bi dobivali trdega sadja (npr. 
kivi), ki ga ne morejo pojesti. Ravnatelj se strinja, da občasno pride do takšnih situacij, 
ker imajo precejšnje težave z dobavitelji, je pa takšno težavo težko rešiti isti dan – če 
sadje reklamirajo, otroci ta dan potem ostanejo brez. Želijo si več vključitve lokalnih 
dobaviteljev, ki pa bodisi nimajo ustreznih certifikatov ali pa ne morejo zagotoviti 
dovolj velikih količin. Kolikor lahko, v okviru 20 odstotkov izven razpisa, pa šola 
naroča pri lokalnih dobaviteljih. 
 
 

15. Zahvala razredničarki Karmen in učiteljici Urški (obe učiteljici 3.b razreda) za izredno 
dobro sodelovanje s starši in vzpodbujanje medsebojnih prijateljskih odnosov med 
otroci v razredu. 
 
 

16.  V razredu je težaven otrok, ki moti učni proces razreda in tudi ustrahuje sošolce. 
Starši se, kljub večkratnim pozivom šole, ne odzovejo na sestanke in nočejo sodelovati 
s šolo. Kaj lahko šola še naredi? Kaj je naslednja faza postopkov?  
Šola pri tovrstnih dogodkih vedno vključi strokovne službe, težave se trudijo reševati 
sproti. 
 

Predsednica Sveta staršev pred zadnjim vprašanjem ravnatelja vpraša še, če imajo starši 
že možnost vpogleda v to katere knjige si je njihov otrok izposodil, kar je bilo vprašanje 
na zadnji seji. Ravnatelj pove, da mora to še preveriti. 
Predsednica Sveta staršev omeni še pripombo enega od staršev iz 7. razreda, da je 
dekletom nekajkrat med letom odpadla športna vzgoja, potem pa je moral imeti pouk cel 
razred in ne samo dekleta, kar se staršem ne zdi prav. Ravnatelj pove, da je bila to 
zagotovo napaka. 
Na vprašanje starša kako dolga bo šola v naravi in če bo šola izvedla anketo na to temo, 
ravnatelj pojasni, da imajo rezerviran 7-dnevni termin in da bodo starši tretješolcev dobili 
vprašanje prek eAsistenta naslednji dan. Starši menijo, da bo večina odgovorov, da si 
želijo 5-dnevno šolo v naravi. 
 
17.  Veliko ljubljanskih šol se je letos odločilo privoščiti svojim 9. razredom končni izlet v 

Gardaland. Tudi učitelji na OŠ Janka Modra so dali to idejo, ki je bila s strani vodstva 

zavrnjena, ker je to tujina. Otrokom je bil nato dan agencijski katalog končnih izletov, 

da se kot generacija dogovorijo, kam bi šli. Otroci (65 jih je v generaciji) so se 

dogovorili in izbrali celodnevni izlet na Bled, učitelji razredniki so se strinjali. Na koncu 

je vodstvo zavrnilo tudi to idejo, ker izlet med vsemi aktivnostmi vsebuje tudi 

paintball in karting. S paintball-om se ne strinjajo zaradi militarizacije in vojne v 

Ukrajini (?), s kartingom pa se ne strinjajo, ker se lahko zaletijo med seboj (?). Vodstvo 



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 
VIDEM 17 

  1262 DOL PRI LJUBLJANI 
 telefon: 01 564 70 67, faks: 01 564 73 07, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si 

 

je predlagalo odhod na bazen, čeprav je na bazenu (dokazano) večja verjetnost 

poškodb in tudi dekleta imajo pri teh letih že mesečno perilo in ne bodo mogla iti v 

vodo.. Prav tako je v obdobju pubertete žal ogromno mladih nezadovoljnih s svojim 

videzom v kopalkah in se ne želijo »razkriti« pred sošolci.                                             

Večina v generaciji se ni strinjala s predlaganim izletom na bazene, a na koncu jim ni 

preostalo drugega kot da se sprijaznijo. Starši so vodstvu predlagali, da lahko 

podpišejo izjavo, da otroci lahko gredo na končni izlet na njihovo odgovornost (s tem 

se zaščiti učitelje, vodstvo in šolo kot tako pred tožbami v primeru nesreče), samo da 

se jim dovoli iti, kamor si res želijo, pa predlog ni bil odobren. 

Ravnatelj pojasni, da je izlet odpovedal. Zaključne ekskurzijo niso previdene, saj niso 

niti predpisane, niti načrtovane. Veliko učencev je pozabilo na dogovorjena pravila, v 

zadnji dneh pa so s strani nekaterih staršev prihajale grožnje in ustrahovanja, zato se 

je na koncu odločil, da izleta ne bo. Predsednica Sveta staršev meni, da so s tem 

kaznovani predvsem otroci, ki so upoštevali pravila in se trudili, ter pripomni, da šola 

z odpovedjo sporoča, da je najlažje dvigniti roke in obupati. Ravnatelja prosi naj 

vendarle poišče rešitev v korist pridnih devetošolcev, ki si izlet, ki se ga bodo 

spominjali celo življenje, zagotovo zaslužijo. Ravnatelj od svoje odločitve ne odstopa, 

v kolikor bodo starši prepričali razrednike, pa lahko otroke odpeljejo na izlet izven 

redne šolske dejavnosti, saj on kot odgovorna oseba šole ne bo prevzel odgovornosti 

za morebitne incidente.  

 

Enega od staršev zanima, če morajo imeti na plavanju vsi otroci rokavčke, tudi tisti, ki že 

plavajo. Ravnatelj pove, da je to običajna praksa na krajših terminih, ko ni časa, da bi pri 

otrocih preverjali ali znajo dovolj dobro plavati ali ne, v šoli v naravi pa je običajno dovolj 

časa, da otroke razvrstijo v skupine glede na njihovo predhodno plavalno znanje. 

Enega od staršev zanima kaj menijo v šoli o učencih, ki v šolo hodijo v precej neprimernih 

oblačilih. Ravnatelj pojasni, da bodo za prihodnje šolsko leto pripravili kodeks oblačenja, 

ki bo temeljil na predhodnem posvetovanju z zaposlenimi, starši in učenci. 

 

Seja se zaključi ob 19.30 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. Pobude in predlogi staršev 
 

Predsednica Sveta staršev pred predstavitvijo pobud in predlogov najprej pohvali izvedbo 
prireditve Mavrične igrarije na kateri sicer zaradi obveznosti sama ni bila prisotna, je pa s strani 
prisotnih dobila mnenja, da je bila prireditev na zelo visokem nivoju in so bili vsi zelo 
zadovoljni. Pohvalili so številne delavnice in vključenost lokalnih in drugih organizacij v 
izvedbo, ekstra pohvale so namenili za organizacijo, obenem pa tudi velja posebna pohvala 
lokalnim obrtnikom, policiji in ostalim, da so lepo sobotno dopoldne namenili svoj prosti čas 
sodelovanju na tem dogodku. 
 

Ad1) 
1. Starše iz Senožeti zanima, če je iz občine prišel kakšen odgovor glede zasenčitve 

igrišča. Imajo konkretno rešitev, ki je relativno poceni in daje občutek naravne 
sence: https://www.armyshop-slovenija.si/maskirne-mreze1. 
Ravnatelj pojasni, da odgovora še ni. Predsednica Sveta staršev meni, da bi se lahko 
na občino posredovalo tudi predlagano rešitev staršev. 
 

2. Starši predlagajo, naj občina Dol tudi v letošnjem letu sprejme sklep glede počitniških 
rezervacij in sicer naj trenutno veljavne rezervacije min. 15 dni in max. 30 dni podaljša 
na 60 dni, tako kot jih je imela lansko leto (v času epidemije).  
Ravnatelj pojasni, da je bila pobuda posredovana občini, o tem pa odloča občinski 
svet. Predstavnik staršev, ki je tudi član občinskega sveta, pojasni, da do jeseni skoraj 
zagotovo ne bodo imeli seje. Pove še, da so se ob uvedbi možnosti rezervacij 
zgledovali po ljubljanskih vrtcih, vendar se niso odločili za daljše obdobje. Ravnatelj 
doda, da se morajo starši tudi kot občani zavedati, da če občina nekje poveča 
sredstva, se morajo ta zmanjšati na kateri od drugih planiranih proračunskih postavk. 
 

3. Starši Zelene igralnice v župnišču bi radi pohvalili vzgojiteljice Natašo, Mašo in 
Veroniko, ki svoje delo opravljajo srčno in izredno kvalitetno. Upajo, da bodo z 
njihovimi otroki ostale tudi v prihodnje. 

 

4. Starši skupine Oblak bi radi pohvalili njihovi srčni vzgojiteljici. Zahvalili bi se za lepo 
pripravljene rojstnodnevne zabave, ki jih je bilo zadnji mesec kar precej. Veliko 
dogajanja tudi obeležita z lepimi fotografijami. Obenem so veseli, ker velikokrat že 
zjutraj slišijo njuno petje in predvajanje otroške glasbe, kar bi lahko bila praksa tudi v 
drugih igralnicah. 

 

5. Starši iz Rumene igralnice vrtca Dol bi radi 
pohvalili vzgojiteljice/pomočnice/spremljevalce za vse super aktivnosti, ki so jih 
organizirali in izvedli v tem letu (OI, igre brez meja, spremljanje na taboru, zimski izlet 
oz. sankanje na Korantu ipd.). Prav tako je pohvalno, da se trudijo, da otroci preživijo 
veliko časa na prostem (sprehodi in aktivnosti na travniku). 
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Predsednica Sveta staršev prosi, naj se pohvale zagotovo posreduje vsem omenjenim. 
vzgojiteljicam in pomočnicam. 
 

Predsednica Sveta staršev spomni na pobudo iz pretekle seje in vpraša, če otroci iz Senožet 
zdaj hodijo kaj bolj pogosto ven. Ravnatelj pojasni, da je to odvisno od vremena in 
kurikuluma. Eden od staršev pojasni, da so v rumeni igralnici sprejeli pobudo in gredo otroci 
večkrat ven. Drugi od staršev pa pojasni, da ima informacijo, da je v Senožetih težava 
kombiniran oddelek, saj morajo v primeru, da mora eden od otrok na stranišče v prostore 
vrtca odpeljati celotno skupino. 
Na vprašanje kako je z novimi sprejetimi otroki v vrtec in podpisovanje pogodb, ravnatelj 
pojasni, da nima informacij, saj še teče rok, da pa je prispela ena pritožba, ki jo Svet šole 
obravnava v teh dneh. 
Na vprašanje starša kdaj se bodo združevale skupine, ravnatelj pove, da v začetku julija in v 
največji možno meri. Obenem pozove starše naj realno sporočijo odsotnost otrok, saj morajo 
zaposleni koristiti letni dopust in se preveč pogosto zgodi, da je v vrtcu prijavljenih tudi po 30 
otrok več kot jih dejansko pride, delavci so pa prisotni brez potrebe. 
V nadaljevanju seje se na vprašanje, če pečica v kuhinji zdaj dela (ravnatelj pove, da deluje), 
razvije podobna debata o prehrani kot na prejšnji seji in ravnatelj prosi, naj posredujejo 
realne pobude v imenu celega razreda in ne mnenja posameznih staršev. Pojasni, da kljub 
povabilu staršem naj pridejo poskusit hrano, razen dveh mam, ki sta bili s hrano zadovoljni, 
ni prišel nihče. V kuhinji je naročil naj fotografirajo hrano, ki se vrne iz razredov, zagotovi 
tudi, da hrane ne zmanjka ter da učenci doma pogosto ne povedo po resnici. Na pripombo 
glede lesenih žličk pojasni, da se je to zgodilo največ 5x v 12. mesecih in še to pri porcijskih 
malicah, ki so bile zaradi ukrepov NIJZ. Eden od staršev predlaga, da bi preostanek sadja 
ostal v razredu in ravnatelj pove, da to počnejo na razredni stopnji, na predmetni pa tega ne 
morejo, ker učenci menjajo učilnice. Eden od staršev pove, da je hčer povedala, da ni dobila 
dodatnih palačink in obenem priznala, da glavne jedi ni pojedla. Ravnatelj meni, da je večji 
problem ta, da hrana ostane in ne da bi kdorkoli lahko ostal lačen. Predsednica Sveta staršev 
predlaga, da komisija za prehrano trikrat letno hrano tudi preizkusi in pripravi poročilo za 
starše. Ravnatelj še enkrat pozove starše naj pridejo hrano poskusit sami. 
Eden od staršev prosi, če kdo pove kakšni so plusi in kakšni minusi odcepitve vrtca od šole. 
Ravnatelj odgovori, da so minus zagotovo višji stroški za ustanovitelja, za pluse pa ne ve, 
kljub temu, da si v vrtcu želijo postati samostojni. Pove, da bi njemu bilo to v olajšanje, saj bi 
imel manj obveznosti in odgovornosti, plače pa ne dosti nižje, pove še, da je dve tretjini 
slovenskih vrtcev v okviru šol. Eden od staršev pove, da ne vidi prednosti v odcepitvi, bi bili 
pa stroški zagotovo višji. 
Eden od staršev vpraša zakaj na seji ni prisotna pomočnica ravnatelja za vrtec, ker pogrešajo 
bolj konkretne odgovore. Ravnatelj pove, da je on po zakonu pristojen za dajanje informacij 
in da ne vidi potrebe po prisotnosti pomočnice na seji Sveta staršev, ker jim lahko na vsa 
vprašanja odgovori sam. 
Eden  od staršev pove, da je govorila z enim od zaposlenih v vrtcu, ki pravi, da je večkrat 
opozoril na preobremenjenost in posledično pristal v bolniškem staležu. Ravnatelj pojasni, da 
se je število bolniških na splošno zvišalo, da pa kadrovske težave rešujejo sproti. Opozori, da 
tudi sicer kadrovska prihodnost ni rožnata, saj so plače nizke in se ljudje za takšne poklice ne 
odločajo več. 
 


