
Zapisnik sestanka sveta staršev Vrtca pri OŠ ŽIRI 

Čas: v četrtek, 24.9.2020, začetek ob 18h in zaključek ob 19:00. 

Prisotni: Andreja Oblak Kavčič, Simon Lukančič, Nejc Jerman (na mesto Petre Kolenc), 
Bojan Filipič, Ana Albreht, Gregor Kurnik, Boštjan Tavčar, Matija Cankar, Tadej Mlakar, 
Klemen Bošnjak, Maruša Modrijan, Igor Novak. 

Odsoten: Ognjen Samrdžić 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda  

2. Izvolitev predsednika(-ce) in namestnika(-ce) Sveta staršev. 

3. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev. 

4. Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda. 

5. Poročilo o letni realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 

6. Poročilo o letni delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 

7. Potrditev stroškov dni dejavnosti za šolsko leto 2020/2021. 

8. Razno. 

 

Zapisnik pripravil: Matic Cankar 

Zapisnik pregledali: Andreja Oblak Kavčič, Simon Lukančič, Nejc Jerman (na mesto Petre 

Kolenc), Bojan Filipič, Ana Albreht, Gregor Kurnik, Boštjan Tavčar, Matija Cankar, Tadej Mlakar, 

Klemen Bošnjak, Maruša Modrijan, Igor Novak. 

AD1 - Potrditev dnevnega reda 

Predstavnica vrtca je predstavila dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 

AD2 - Izvolitev predsednika(-ce) in namestnika(-ce) Sveta 

staršev. 

Predsednik: Simon Lukančič 

Namestnik in zapisnikar: Matija Cankar  

AD3 - Potrditev zadnjega zapisnika sveta staršev  

Predstavniki staršev so potrdili zapisnik lanske seje, ki so ga predhodno dobili skupaj z vabilom 

na sestanek. 

AD4 - Imenovanje predsednikov Sveta staršev v Svet zavoda 

Soglasno je imenovan in potrjen Simon Lukančič. 

  



AD5 - Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta (LDN) za 

šolsko leto 2019/2020 

Število otrok: 

 

● 01.09.2019 v vrtec sprejetih in vpisanih 212 otrok 

● 30.6.2020 - 212 otrok 

Število otrok se je preko leta spreminjalo zaradi izpisov in vpisov otrok. 

 

Novosti: 

V preteklem letu je vrtec pridobil: 

● Novi prostori - igralnica, sanitarije. 

● Nova zbornica. 

● Novo igrišče, ki še nima sence: 

○ V planu investicij za leto 2020/2021 so senčne ponjave. 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA: 

Začasni izpis iz vrtca: 

● Veliko več izpisa: 

○ 73 otrok, 

○ 26 otrok po dva meseca (julij in avgust), 

○ stalni zpis 42 otrok. Dva otroka sta odložila šolanje. 

Izvedeni tečaji in dejavnosti za strokovne delavce preko projekta CMU: 

● Tečaj italijanščine. 

● Računalniški tečaj. 

● Tečaj kitare na daljavo. 

● Živimo z naravo. 

Projekt Center medgeneracijskega učenja, se je konec maja 2020 zaključil. 

Plan dela po mesecih in obogatitveni program vrtca 

Do marca se je izvedlo vse po načrtu. Po tem so odpadle vse tiste dejavnosti, ki so 

osnovane na sodelovanju z zunanjimi sodelavci, starši in starimi starši (priredirve, ipd). 



Odpadlo je letovanje v Osilnici za predšolske otroke in izlet v Kekčevo deželo, za otroke 

stare od 4-5 let. 

Izobraževanja  

Izvedeno: dr. Apolonija Klančar - Preprečevanje stresa in izgorelosti na delovnem 

mestu, Zdravje v vrtcu (v jesenskem roku je potekalo v živo, v pomladanskem na 

daljavo), Študijske skupine. 

Izvedeno: Marko Juhant (bi moral biti 31. Marca 2020 za starše, vendar je zaradi zaprtja 

vrtca odpadlo - Covid - 19). Je pa obljubil, da bo pripravil tudi nekaj za starše - predlog, 

da bi to izvedli na daljavo. 

Evalvacija prednostnih nalog in ciljev 

SAMOSTOJNOST 

Priprava prijetnega in spodbudnega okolja, kjer bodo otroci aktivni udeleženci vzgojno- 

izobraževalnega procesa, ki jim bo na izkustven način ponujal optimalen razvoj samostojnosti in 

posledično krepil pozitivno samopodobo in razvoj kompetentne osebe. 

Oblika evalvacije: 

● Spodbujati in krepiti samostojnost otrok preko različnih aktivnosti in področij dejavnosti, 
pri tem pa upoštevati razvojno stopnjo otrok in individualni razvoj. 

 

KATERE DEJAVNOSTI SO BILE IZVEDENE: 

1. starostno obdobje 

-  Navajanje na kahlico. Odvajanje od pleničk:  

(1-2 leti) Na začetku leta, so bili vsi otroci v pleničkah, ob koncu leta so bili 4 otroci brez pleničk.  

(2-3 leta) Polovica otrok je bila na začetku leta še v pleničkah, ob koncu leta pa še dva otroka. 

Vsi otroci so kahlico postopoma zamenjali za stranišče, ki so ga uporabljali brez težav in brez 

pomoči. 

- Spodbujanje otrok k samostojnem hranjenju in pitju iz kozarčka. 

- Sezuvanje copat. 

- Pospravljanje čevljev na svoj znak v garderobi. 

- Pospravljanje igrač. 



- Umivanju ter brisanju rok in ust. 

- Spodbujanje otrok h komunikaciji verbalni/neverbalni, med igro, dejavnostmi ... 

- Spodbujanje otrok k oblikovanju socialne mreže v skupini:  

(da se postavijo zase ... npr. če je nekoga nekdo porinil, sem otroka spodbujala, da se je 

postavil zase in verbalno/neverbalno pokazal, da to ne dovoli.). 

- Samostojno reševanje gibalnih nalog. 

 

2. starostno obdobje (kombiniran oddelek, 3-4 leta) 

- Oblačenje: zapenjanje zadrge, gumbov. 

- Obuvanje. 

- Skrb za lasten kozarček. 

- Straniščne navade. 

- Pospravljanje: za sabo, po obrokih. 

 

2. starostno obdobje (4-6 let) 

Ravno tako so otroci napredovali pri samostojnosti. Npr.: 

- Obračanje in oblačenje nogavic. 

- Obračanje in oblačenje jopic, puloverjev. 

- Delitev prtičkov, jedilnega pribora. 

- Nošenje lončkov z vodo, čajem. 

- Sami so si postregli dodatek pri obrokih. 

- Po zajtrk so prihajali. 

- Sami in ga nosili na mizo. 

- Veliko so pomagali eni drugim (medsebojna pomoč). 

  



KOLIKO DEJAVNOSTI JE BILO IZVEDENIH: 

Skupina  Starost 

otrok 
SAMOSTOJNOST 
  

  

  

    ODVAJANJE 

OD PLENIČK 

IN UPORABA 

WCja 

OSEBNA 

HIGIENA 

OBLAČENJE 

IN 

OBUVANJE 

HRANJENJE POSPRAVLJANJE IGRA SKUPAJ 

KOBACAJČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

PLEZALČKI 2-3 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

ZASPANČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

PLESALČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

GODRNJAVČKI 2-3 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

DOBROVOLJČKI 2-4 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

MUZIKALČKI 3-4 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

NAVIHANČKI 3-4 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

RAZISKOVALČKI 4-5 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

USTVARJALČKI 4-5 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

SKAKALČKI 5-6 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

POHAJALČKI 5-6 ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔   

  SKUPAJ NEOMEJENO  ŠTEVILO DEJAVNOSTI  PRIMERNO RAZVOJNI STOPNJI  

  

Pri evalvaciji smo ugotovili, da je dejavnosti za spodbujanje samostojnosti v vrtcu 

neomejeno število, tako pri dnevni rutini kot usmerjenih dejavnostih. Dejavnosti smo 

razdelili v nekaj segmentov (glej razpredelnica zgoraj), ki se med seboj razlikujejo, da so 

prilagojena starostni stopnji otrok. 

GIBANJE IN NARAVA 
 
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela po Kurikulu za vrtce, s poudarkom na dejavnostih s 
področja gibanja in narave. 
Oblika evalvacije: 

● gibanje – dejavnosti iz projekta Mali sonček (koliko otrok v skupini JE opravilo 
dejavnosti, ki jih zahteva program Mali sonček, in koliko otrok JE opravilo vse naloge, ki 
so potrebne na posamezni stopnji), 

● narava – dejavnosti z različnih področij kurikula, ki jih izvedemo v naravnem okolju 
(število dejavnosti, področja dejavnosti, prostor).  

Poleg vsakodnevnih pohodov, sprehodov in gibanju na igrišču smo izvajali nacionalni program 

MALI SONČEK. 

  



2019/2020       

Skupina Starost 

otrok 
Stopnja Število 

sodelujo

čih otrok 

Število 

otrok, ki so 

prejeli 

priznanje 

Število opravljenih nalog   

5 6 7 8 9 10 11 
PLEZALČKI 

  
2 do 3 leta Modri 

sonček 
14 14 4 10 0 0 / / / 

GODRNJAVČKI 
  

2 do 3 leta Modri 

sonček 
14 12 7 5 0 0 / / / 

DOBROVOLJČKI 
  

2 do 3 leta Modri 

sonček 
7 5 5 0 0 0 / / / 

DOBROVOLJČKI 
  

3 do 4 leta Zeleni 

sonček 
11 9 3 2 4 0 / / / 

MUZIKALČKI 3 do 4 leta Zeleni 

sonček 
18 16 10 3 3 0 / / / 

NAVIHANČKI 
  

3 do 4 leta Zeleni 

sonček 
13 10 2 8 0 0 / / / 

NAVIHANČKI 4 do 5 let Oranžni 

sonček 

5 4  4      

RAZISKOVALČK

I 
4 do 5 let Oranžni 

sonček 
23 20   20   0 / / / 

USTVARJALČKI 4 do 5 let Oranžni 

sonček 
23 20 1 19 0 1 / / / 

SKAKALČKI 
  

5 do 6 let Rumeni 

sonček 
23 14 0 0 0 0 2 12 0 

POHAJALČKI 
 

5 do 6 let Rumeni 

sonček 24 22 0 0 7 15 0 0 
0 

SKUPAJ 

2019/2020 
  175 146 32 71 14 16 2 12 

  

****Z MODRO BARVO SO OZNAČENI OTROCI, KI SO OPRAVILI VEČ KOT 5 OZ. 7 DEJAVNOSTI. 

SKUPAJ 

2018/2019 
  185 182 25 83 51 1  22  

 

  



GIBALNE DEJAVNOSTI IZVEDENE V NARAVNEM OKOLJU – NA PROSTEM IN NA NOTRANJIH POVRŠINAH 

Skupina  Starost 
otrok 

 

GIBALNE POVRŠINE NA 
PROSTEM 

NOTRANJE 
POVRŠINE 

GIBALNE  

    SPREHOD 
 IN  

POHOD 

TERASA IGRIŠČE VNP MALA 
TELOVADNIC

A 
 

REKVIZITI 
  

PLES 

KOBACAJČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔   ✔  ✔  
PLEZALČKI 1-2 ✔  ✔  ✔  ✔   ✔  ✔  
ZASPANČKI 2-3 ✔  ✔  ✔  ✔   ✔  ✔  

PLESALČKI 2-3 ✔  ✔  ✔  ✔   ✔  ✔  
GODRNJAVČKI 2-3 ✔   ✔  ✔   ✔  ✔  

DOBROVOLJČKI 2-4 ✔   ✔  ✔   ✔  ✔  
MUZIKALČKI 3-4 ✔   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  
NAVIHANČKI 3-4 ✔   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

RAZISKOVALČK
I 

4-5 ✔   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  
USTVARJALČKI 4-5 ✔   ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

SKAKALČKI 5-6 ✔   ✔   ✔  ✔  ✔  

POHAJALČKI 5-6 ✔   ✔   ✔  ✔  ✔  

 
Med drugim smo izvedli naslednje gibalne dejavnosti: 

● Množični tek z g. Adolfom Križnarjem; 
● Zimska olimpijada na snegu;  
● Igre brez meja med skupinami, 
● Tek na smučeh,  
● Lopatanje, sankanje, rolanje, kolesarjenje. 

In seveda gibanje v vseh vremenskih razmerah na vseh površinah (gozd, travnik, nasip, ob reki 

Sori,…). 

1. starostno obdobje 

- Spodbujanje otrok k reševanju gibalnih nalog preko poligona (plazenje, lazenje, plezanje čez 
blazine, gredi, tunel ...) 
- Sprehodi v okolico vrtca (na začetku leta navajanje na bibo - konec leta hoja/tek brez bibe po 
travnikih in makedamskih cestah). 
- Sodelovanje v gibalni igri Čira čara simsala bim v konja, žabo, kokoš, kačo, veter, avto ... vas 
spremenim. Otroke sem "začarala" v različne živali/predmete in jih z lastnim zgledom 
spodbujala k posnemanju gibanj. 
- Ples ob glasbi. 



- Gibanje z rekviziti: npr. obroči - "šofiranje volana" in hoja po igralnici, gibanje skozi obroč… 
- Gibalne minutke: izvajanje vaj po navodilu in mojem prikazu. Npr. Hodimo po igralnici naprej 
nato nazaj, tečemo, se vrtimo okrog svoje osi, se s prsti dotaknemo copat, skočimo v zrak, 
počepnemo ... 
- Igre z žogami: iskanje in pobiranje žoge, kotaljenej, metanje žog v škatlo ali skozi obroč. 
- Bivanje na igrišču: plezanje na plezalo, spuščanje po toboganu, hoja v breg in iz bregu ... 
- hoja z vrvico: že na začetku leta so vsi otroci hodili z vrvico, vendar sva morali biti še zelo 
pozorni, da ne bi kdo odtaval, predvsem eden od otrok je potreboval še veliko usmerjanja, 
dodatnih navodil. Do konca šolskega leta sva otrokom že lahko zaupali. Pozorni smo bili na 
pravila in varnost v prometu, kar si se otroci naučili upoštevati. 
- Enkrat tedensko smo imeli gibalno uro v večnamenskem prostoru, pri otrocih sem opazila velik 
napredek na področju hoje, teka, plezanja, plazenja, kotaljenja, ravnotežja, orientacije, 
koordinacije. 
Gibalne spretnosti smo razvijali v okviru programa Mali sonček, z različnimi poligoni, športnimi 
rekviziti, na bližnjih travnikih, gozdu, na razgibanih terenih, stadionu, z gibalnimi in rajalnimi 
igrami. 
Otroci so bili zmožni vedno večje fizične obremenitve, daljših pohodov, sprehodov, povečevala 
se je tudi motivacija in veselje do gibanja. 
Na področju gibanja sem ves čas spodbujala naravne oblike gibanja - hoja, tek, plazenje, 
plezanje. Vse od začetka šolskega leta sem spodbujala gibanje otrok. Otroci so veliko hodili - v 
igralnici, po vrtcu, na sprehodu. Tisti, ki niso hodili, so se plazili, vstajali ob opori. Veliko 
dejavnosti sem namenila hoji po stopnicah z ograjico - gor in dol. Vsi otroci so po stopnicah 
samostojno splezali na previjalno mizo. Večina otrok je osvojila plezanje po ripstolu in sestop po 
toboganu - gredi. Ob koncu šolskega leta so vsi otroci samostojno hodili. 
 

2. starostno obdobje (kombiniran oddelek, 3-4 leta) 

- Gibalna zgodba: preko pripovedovanja zgodbe otroci izvajajo naravne oblike gibanja. 
- Joga za otroke: krepitev zavedanja lastnega telesa (krepitev gibljivosti, ravnotežja). 
- Gibaje v naravi: tek, hoja v klanec in navzdol, kotaljenje po hribu. 

- Gibanje ob glasbi/po besedilu: ogrevanje in raztezanje telesa ob otroških pesmih. 
- Ogrevanje hitro-počasi: gibanje ob tamburinu glede na hitrost (hitro, počasi, stop). 

 
- Večkrat smo osvojili Žirk in Goropeke, veliko smo se gibali po neravnem, razgibanem terenu, 
tek v naravi. 
- Usvojili smo gibalno obliko poligon, igre za ogrevanje s tremi pravili, gimnastične vaje. 
 

2. starostno obdobje (4-6 let) 

Pri gibanju sva opazili velik napredek pri : 

- Skok s skrinje. 
- Sonožni poskoki. 
- Premagovanje naravnih olik gibanja ( prvi pohod , zadnji pohod). 

- Skakanje po eni nogi (tancanje). 
- Hopsanje. 
- Vožnja s skiroji. 

Večina naštetih stvari je ob koncu šolskega leta pri vseh otrocih bistveno boljše izvedljiva. 
Ponosni sva na naše podvige s skiroji in dolge pohode. Otroci te starosti so dokazali, da 
zmorejo več, kot mislimo odrasli. 



Še nekaj nalog, ki smo jih izvajali: 

- Najrazličnejši spodbujeni  gibalni elementi v gozdu, na različnih naklonih. trdotah 
podlage, naravnih ovirah. 

- Gibalne vaje s kartami …npr: število ponovitev vaj. 
- Začni mlad, tekmuj pošteno  - vseslovenski tek otrok. 

- Pohodi, pohajanja, sprehodi, »prezračevanje«. 

- Vsakodnevne »hitre« vaje… na stopnicah, na stolih, …        

Gibalne dejavnosti 

Otroci dobro dosegajo cilje in opravljajo naloge. Rezultati pa so za zadnje leto 

neprimerljivi z letom nazaj, ker so bile posebne (COVID19) razmere. 

AD7 - Poročilo/plan Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2020/2021 

Vpis otrok za šolsko leto 2020/2021 

1.) Prejetih prijav: 63 
● Podpisanih pogodb: 47 
● Sprejetih: 

○ 35 otrok letnik 2019 
○ 4 otroci letnik 2018 
○ 1 otrok letnik 2016 
○ 6 otrok letnika 2015 
○ 1 otrok letnik 2014 

● 3 otrok letnik 2020 

Sprejeti so bili vsi otroci. 
Dva kombinirana oddelka, ker je veliko otrok letnika 2018. 

 

Dodatni program vrtca 

Obogatitvene dejavnosti: 

- Lutkovni abonma, 

- Mali sonček, 

- Obisk Narodne galerije v Ljubljani, 

- Letovanje preko CŠOD - dom Ajda, Libeliči, 

- Zaključni izlet v Kekčevo deželo. 

 

Dodatne dejavnosti:  

- Osnove motorike,  

- Plesne urice, 

- Smučarski tečaj, 

- Angleške urice. 

Delavnice in prireditve za starše in stare starše: 



- Prednovoletna delavnica za starše in otroke,  

- Igrica vzgojiteljic v kinodvorani,,  

- Spomladanska delavnica - izdelovanje pirhov, 

- Nastop ob praznovanju pomladi in materinskem dnevu, 

- Srečanje z babicami in dedki - Izmenjava semen, pohod v pravljično deželo,  

- Zaključki in prireditve v vrtcu 

 

Prednostni cilji in naloge 

Gibanje in narava 

•Izvajanje vzgojno- izobraževalnega dela po Kurikulu za vrtce, s poudarkom na dejavnostih s 
področja gibanja in narave. 

Samostojnost 

•Priprava prijetnega in spodbudnega okolja, kjer bodo otroci aktivni udeleženci vzgojno- 
izobraževalnega procesa, ki jim bo na izkustven način ponujal optimalen razvoj samostojnosti in 
posledično krepil pozitivno samopodobo in razvoj kompetentne osebe. 
 

Cilji in naloge ostanejo isti kot v lanskem šolskem letu, saj je velio dejavnosti odpadlo na račun 

ukrepov glede Covid 19. Zavedamo se, da je gibanje v predšolskem obdobju zelo pomembno. 

Ravno tako je pomembna samostojnost, ki otrokom krepi samopodobo in samozavest, hkrati pa 

se počutijo bolj varne. 

 

Projekti (vsi 1-6 let):  

● Zdravje v vrtcu 

● Varno s soncem 

● Trajnostna mobilnost - Beli zajček 

● Palček Gibalček 

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvaja vrtec 

 

DEJAVNOST STAROST OTROK 

PRIREDITVE OB BOŽIČNO NOVOLETNIH PRAZNIKIH 1 – 6 LET 

PUSTNO RAJANJE IN SPREVOD 1 – 6 LET 

PRIREDITVE OB PRAZNOVANJU POMLADI, MAMIC IN DRUGIH OBIČAJEV 1 – 6 LET 

MEDGENERACIJSKE DEJAVNOSTI 1 – 6 LET 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 1 – 6 LET 

 

 

 

 



 

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci 

● Plesni 

● Osnovna motorika 

● Smučarski tečaj 

● Igralne urice angleščine 

 

 

Dejavnosti, ki jih skupaj z drugimi zagotavlja vrtec 

DEJAVNOST STAROST OTROK 

PRIREDITVE OB TEDNU OTROKA 1 - 6 LET 

MALI SONČEK 2-  6 LET 

GLEDALIŠKI ABONMA* 1 - 6 LET 

SODELOVANJE S PROMETNO POLICIJO 4 - 6 LET 

OBISK LOVSKE DRUŽINE 4 - 6 LET 

SODELOVANJE S KNJIŽNICO IVANA TAVČARJA ŽIRI 1 - 6 LET 

SODELOVANJE Z GASILSKIM DRUŠTVOM V ŽIREH 4 - 6 LET 

SODELOVANJE Z VRTCEM PRI SV. ANI 3 - 6 LET 

ENO ALI DVODNEVNI OBISKI KMETIJE* 4 - 6 LET 

IZLETI, TABORJENJA* 

 

LETNIK 2014 IN 2015 

*Za dejavnosti, ki so vezane na finančne stroške, se starši odločajo prostovoljno in le- te tudi 

krijejo.  

Kar bo mogoče se bo izvedlo, bo pa verjetno zelo težko 

zaradi omejitev in korone. 

 

Dnevi dežurstva 

 

Letni dopust: 

2.8.2020 - 6.8.2021 

 

Letni delovni načrt za 2020/2021 je sprejet soglasno. 

AD 7 - Stroški 

Libeliči: 40,80eur + prevoz. 

Abonma: Cena bo 4-6 eur/na predstavo. Pride 5 predstav na leto. 

Gledališče: Obisk Lutkovnega gledališča ljubljana, cca 10 eur + prevoz 

Obisk Narodne galerije Ljubljana; 10 eur + prevoz 

Kinodvorana Žiri: Filmska vzgoja; 4 eur 

Kekčeva dežela: 15 eur + prevoz 



Stroški so zaenkrat potrjeni, starši so bili o vsem obveščeni. V primeru, da bomo ponudili še 

kakšne druge dejavnosti, jih bomo izvedli pod pogojem, da se bodo starši z izvedbo in ceno 

strinjali. 

AD 8 - Razno 

Med sestankom smo ugotovili naslednje opazke in sprejeli sklepe:  

 

● Dogovor: predstavniki staršev dovolijo da se njihov kontakt posreduje staršem preko 

eAsistenta. 

● Starši dnevne odsotnosti otrok vzorno objavljajo preko easistenta.  

● Odsotnosti za dneve dežurstev (med počitnicami in prazniki) pa se slabše objavljajo, še 

vedno je cca 40% premalo odjavi. 

● Prometna ureditev: 

○ Predlog ureditev kratkotrajnih parkirišč na predelu za avtobuse. Verjetno bi bilo 

mogoče, da je za avtobuse samo časovno omejeno (znak s časi), v primeru 

izletov, pa se postavi za to namenjene oznake/stožce, ki tisti dan/uro 

prepovedujejo parkiranje. 

○ Ob 5:40 luči na parkirišču še ne delajo 

● Kako je z vsemi vrati po šoli, npr proti zobozdravnici in stadionu lahko greš, nazaj pa ne. 

● Predlog o tem, ali je mogoče narediti kartice za prvo starostno skupino o tem ali jedo, 

odvajajo, ipd.  

● Predlog, da se naredi predavanj za starše (npr Juhant. Na daljavo). 

 

 

 

 


