CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / 5492 614, 5492 615
FAX: 01 / 5281 803, E-mail: Vrtec.pedenjped@guest.arnes.si

Štev.: 6007-1/2015-9
Datum: 06.10.2016
ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV V ŠOL. LETU 2016/2017
ki je bil, dne 28.09.2016, ob 16.30 uri, v prostorih enote Zalog, Cerutova ulica 6, Ljubljana.
Prisotni: 37 predstavnikov staršev.
Odsoten: 1 predstavnik staršev iz enote Fužine.
Podpisna lista s poimenskim seznamom se nahaja pri originalu zapisnika, v arhivu Vrtca Pedenjped.
Prisotni delavci vrtca:
Sonja Vegelj, Terezija Tabor, Alma Seferagić, Milena Hafner, Vesna Košir Pevec, Mojca Širca, Barbara
Štrubelj, Irma Dimnik, Marjana Zupančič, Jelka Jantol.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev Vrtca Pedenjped
2. Volitve predstavnikov sveta staršev v svet Vrtca Pedenjped za novo mandatno obdobje
3. Poročilo o delu v letu 2015/2016
4. Letni delovni načrt za leto 2016/2017
5. Publikacija Vrtca Pedenjped za leto 2016/2017
6. Poročilo iz roditeljskih sestankov
7. Mnenja, predlogi, pripombe, vprašanja
Sestanek je vodila ravnateljica Marjana Zupančič.
Ad. 1) Zapisnik zadnje seje sveta staršev Vrtca Pedenjped je bil objavljen na spletni strani vrtca
Pedenjped in na oglasnih deskah enot.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik zadnje seje sveta staršev Vrtca Pedenjped, z dne 30.09.2015.
Ad. 2) Postopke v zvezi z volitvami članov, predstavnikov staršev v svet Vrtca Pedenjped in volitvami
predsednika sveta staršev in njegovega namestnika je pojasnila Jelka Jantol.
Svet Vrtca Pedenjped je pozval svet staršev, da na podlagi Akta o ustanovitvi Vrtca Pedenjped, ki je
bil sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 31.08.2008 in zaradi poteka mandata
članom sveta Vrtca Pedenjped v mesecu oktobru 2016, da imenuje 3 predstavnike sveta staršev v
svet Vrtca Pedenjped, najkasneje do 30.09.2016.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta vrtca so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Predlogi za člane sveta Vrtca Pedenjped so bili ( po abecednem redu):
1. Alič Alma, predstavnica v svetu staršev iz enote Vevče
2. Beričič Besjedica Damjana, predstavnica v svetu staršev iz enote OŠ kašelj
3. Jager Hodobivnik Ana, predstavnica v svetu staršev iz enote Fužine
4. Mahkovic Darja, predstavnica v svetu staršev iz enote Zalog
Prisotnih je bilo 37 predstavnikov sveta staršev Vrtca Pedenjped.
Izvedene so bile volitve.
SKLEP 2: Svet staršev bodo v prihodnjem mandatnem obdobju zastopali v svetu Vrtca: Alič Alma,
Beričič Besjedica Damjana in Mahkovic Darja.
Predloga za predsednico in podpredsednico sveta staršev sta bila:
1. Beričič Besjedica Damjana- za predsednico sveta staršev
2. Jager Hudobivnik Ana – za podpredsednico sveta staršev
SKLEP 3: Svet staršev je soglasno izvolil za predsednico sveta staršev Beričič Besjedica Damjano in za
podpredsednico Jager Hudobivnik Ano.
Ad. 3) Poročilo o delu je predstavila Marjana Zupančič, ravnateljica. Starši niso imeli pripomb na
poročilo in dajejo pozitivno mnenje o delu v preteklem letu.
SKLEP 4: Potrdi se Poročilo o delu v letu 201572016.
Ad. 4) Ravnateljica je povzela bistvene poudarke iz Letnega delovnega načrta za leto 2016/2017.
Na predlog staršev iz enote Lipoglav se v LDN doda izvajanje angleških uric. Starši so dali pozitivno
mnenje na LDN za leto 2016/2017.
SKLEP 5: Potrdi se Letni delovni načrt za leto 2016/2017 z dopolnitvijo, da se angleške urice izvajajo
tudi v enoti Lipoglav.
Ad. 5) Vsi starši so v začetku leta prejeli Publikacijo Vrtca Pedenjped z osnovnimi informacijami o
vrtcu. Starši so s publikacijo zadovoljni.
Ad. 6) Poročanje iz roditeljskih sestankov
Predstavnica staršev iz enote Lipoglav je povedala, da se starši ne strinjajo z zapiranjem enote
Lipoglav v predprazničnih dneh.
Ravnateljica Marjana Zupančič je pojasnila, da je enota odprta, če je prijavljenih vsaj 5 otrok.
Enkrat se je zgodilo, da je bilo v naprej javljeno, da je enota zaprta, sicer pa je bilo povpraševanje.

Predstavnica enote Zalog, Cerutova ul. 6 je predlagala namestitev podstavkov za kolesa. Opazili so, da
je na spletni strani napaka pri povezavi do obrazcev.
Ga. Mojca Laznik pomočnica ravnateljice se je zahvalila za opozorilo in prosila starše, da javljajo
morebitne napake njej in bo poskrbela za odpravo napak.
Predstavnica iz enote Zalog, Cerutova ul. 6, je opozorila, da se vrata ne zaklepajo. Predlaga
zaklepanje vrat.
Postavljeno je bilo vprašanje glede električnih izparilnikov, oz. njihova namestitev v igralnice.
Gospa Marjana Zupančič je pojasnila, da tega odgovora še nismo prejeli. Za pridobitev mnenja od
ustrezne inštitucije se zadolži gospa Vesna Završan, organizatorko sanitarno higienskega režima.
Opozorjeno je bilo, da imajo starši težave s parkiranjem pred vrtcem na Cerutovi ulici 6.
Gospa Marjana Zupančič je staršem pojasnila, da večina zaposlenih parkira na parkirišču pred
cerkvijo.
Nekaterim staršem so se zdele sporne fotografije na spletni strani vrtca, saj se jim ne zdi primerno, da
otroke, ki so na fotografijah lahko gleda vsakdo.
Predlagano je bilo, da starši dobijo gesla. Večina staršev se s tem ni strinjala, saj vsako leto dobijo v
podpis soglasja za fotografiranje. Starši so bili v večini mnenja, da starši, ki ne želijo objave svojih
otrok, ne podpišejo izjave oz. opozorijo vzgojiteljico, da se dotičnega otroka ne objavi na kakšni od
fotografij.
Predstavnica enote Zalog, Cerutova ul. 6, je postavila vprašanje, ali imamo v načrtu uvesti eAsistenta.
Ravnateljica je povedala, da še ne razmišljamo o uvedbi e Asistenta.
Predstavnica iz OŠ Kašelj je postavila vprašanje glede obveščanja staršev preko e pošte, ter
izpostavila problem z ušmi, saj naj bi starši ne znali pregledovati lasišč. Predlagano je bilo, da naj bi
vrtec glede tega izobrazil starše.
Prevladalo je mnenje, da se vzgojiteljev ne bo obremenjevalo s pošiljanjem e pošte, ker imajo starši
na razpolago dovolj informacij na oglasnih deskah, individualnih sporočilih, preko spletne strani, na
srečanjih, sestankih in govorilnih urah.
Vrtec tudi ni kompetenten za izobraževanje staršev glede pregledovanja lasišč, saj lahko starši, ki
imajo težave s tem pridobijo dovolj informacij v lekarnah, zdravstvenih ustanovah in na spletnih
straneh s to tematiko, navodila pa so objavljena tudi na oglasnih deskah v vrtcu.
Izpostavljen je bil problem prihajanja bolnih otrok v vrtec, saj nekateri starši ne upoštevajo, da bolni
otroci sodijo v domačo oskrbo. Predlaga izobraževanje za starše na to temo (nalezljive bolezni….).
Predstavniki vrtca so povedali da je Vrtec že do sedaj osveščal starše o tej problematiki, tako na
roditeljskih sestankih, prav tako z zloženkami in izobraževalnimi vsebinami in tako bo tudi v nadalje.

Gospa Marjana Zupančič je starše opozorila na neustreznost pošiljanje anonimk. Veliko primernejši
način je, da se na probleme opozori v skupinah, v kolikor ne pride do želene rešitve pa naj starši
pokličejo ravnateljico in se dogovorijo za pogovor.
Ravnateljica je tudi postavila vprašanje glede humanitarnih akcij in sicer koliko le teh naj se organizira
oz. koliko je še sprejemljivo za starše, da jih ne bi preveč obremenjevali.
Starši so bili mnenja, da so načrtovane humanitarne akcije v redu in so jih podprli.
SKLEP 6: Še nadalje se zbira star papir, katerega denar od prodaje naj gre v sklad Vrtca Pedenjped, ki
je namenjen socialno šibkejšim družinam.
SKLEP 7: Izvedeta se humanitarni akciji zbiranja hrane, dne 16.10.2016, konec novembra 2016 pa
zbiranja starih odej in hrane za živali v zavetiščih.
Predstavnica enote Zalog, Cerutova ul. 5, je pohvalila delo Katje Rovšek Nikitovič, Mete Matzele, Irme
Dimnik in Hane Nosan. Bila je tudi mnenja , da se star papir zbira dvakrat letno.
Predstavnica iz enote Vevče je starše seznanila z dejavnostmi, ki se organizirajo v okviru Četrtne
skupnosti Polje. Še posebno je opozorila na praznični bazar 24. novembra 2016 v Osnovni šoli Kašelj.
Nadalje je postavila vprašanje, kam bodo odšli starejši otroci iz enote Vevče, ko bo nov vrtec in
kakšne so možnosti obnove igrišča.
Ravnateljica je pojasnila, da še ni določeno kam bodo odšle starejše skupin in da je to odvisno tudi od
vpisa. Trenutno obnova igrišča za letošnje leto ni v načrtu.
Predstavnica staršev iz enote Zalog, Cerutova ul. 6, je povedala da so zelo zadovoljni z delom
pomočnikov vzgojiteljev, ne samo z delom vzgojiteljev. Skupina staršev bo podprla prizadevanja
pomočnikov vzgojiteljev v njihovem prizadevanju za boljše vrednotenje njihovega dela.
Predstavnica enota Vevče je opozorila na problem odpiranja vrat na hodniku v nadstropju, ki se ji ne
zdi ustrezno. Predlaga, da se postavijo vrata, skozi katera se vidi.
Ravnateljica Marjana Zupančič je povedala, da se bo to uredilo.
Predstavnik iz enote Vevče je opozoril na tlakovce na parkirišču, ki se majejo.
Ga. Zupančič Marjana je pojasnila, da bomo tudi to uredili.
Zapisali:
Jelka Jantol
Terezija Tabor
Overovatelj/-ica:
__________________________

Predsednica sveta staršev:
Beričič Besjedica Damjana

