
28.11.2016 

ZAPIS N K 

2.seje sveta staršev Kranjskih vrtcev v vrtčevskem letu 2016/2017, ki je potekaia 28.11.2016 od 

17:30 do 20:00 v prostorih Mestne knjižnice Kranj 

Na seji je bilo prisotnih 41 predstavnikov oddelkov Kranjskih vrtcev od 93 vabljenih, 17 se jih je 

predhodno opravičilo, 35 pa je bilo neupravičeno odsotnih. 

Vabljeni: namestnica ravnateljice ga. lrena Fabian, pomočnice ravnateljice ga. Greta Kutnjak, ga. Greta 

Štamulak, ga. Darja Žnidaršič, organizator prehrane g. lzidor Dobnik, pedagoginja ga. Marija Justin, 

socialna pedagoginja Anja Stipanovi, specialna pedagoginja Mateja Sušnik in psihologinja Andreja 

Pu ngartnik. 

Sprejetje bil naslednji dnevni red 1.seje: 

1. Sprejetje zapisnika 1. seje Sveta staršev KV 

2. Glasovanje za vnaprej predlagane vsebinske predloge( glej prilogo 1 s podrobnejšo 

obrazložitvijo) 

a. Predlog spremembe poslovnika v členu, ki govori o sklepčnosti 

b. Predlog ustanovitve Delovnih skupin sveta staršev po enotah Kranjskih vrtcev 

c. Sprejem novih članov Delovne skupine za prehrano sveta staršev Kranjskih vrtcev 

d. (predlog) Mnenje staršev Sveta staršev glede vnašanja sadja in zelenjave za potrebe 

praznovanja rojstnih dni otrok 

3. Predstavitev Poročila poslovanja vrtca za sezono 2015/16(15 min + 5 min vprašanja) in 

predstavitev LDN vrtca za sezono 2106/17(30min i-l5min vprašanja) 

4. Odgovori predstavnikov Kranjskih vrtcev na vaša vnaprej zastavljena vprašanja(prispela po 

elektronski pošti) 

5. Razno 

Ad. 1 

Predsednik sveta staršev g. Bešter, ki je vodil sejo je ugotovil, da Svet staršev ob začetku seje Nl 

sklepčen, saj je bilo prisotnih le 41 predstavnikov staršev za sklepčnost pa bi jih moralo biti najmanj 47. 

Kljub nesklepčni sestavi sveta staršev je predsednik predlagal nadaljevanje seje saj je bil eden izmed 

namenov tudi predstavitev Poročila vrtca za sezono 2015/16 in predstavitev LDN za sezono 2106/17 in 

točka razno, kjer so imeli prisotni možnost izpostavitve svojih vprašanj. 

Ad. 2 

Sledila je kratka predstavitev predlogov druge točke dnevnega reda za vse prisotne. 

Vsi smo se strinjali, da je potrebno narediti nekaj s sklepčnostjo saj je v nasprotnem primeru zaradi hude 

malomarnosti in neresnosti predstavnikov skupin, ki se sveta staršev brez predhodnega opravičila ne 

udeležujejo svet brezpredmeten in ne more opravljati svoje osnovne funkcije. 



Vsi prisotni smo tudi pozitivno sprejeli predlog o ustanovitvi delovnih skupin na nivojih enote, kjer bi se 

reševala lokalna vprašanja. 

Najdlje smo se ustavili pri predlogu oz. mnenju staršev o vnašanju sadja in zelenjave za potrebe 

praznovanja rojstnih dni otrok. Tu je pojasnilo podal OP g. Dobnik in namestnica ravnateljice ga. Fabian. 

Zahtevali smo uradno pisno pojasnilo in mnenje vrtca, ki bo temeljilo na zdravih razlogih za ukinitev ali 

pa to prepoved odpravilo. Odgovorje del priloge 2. 

Ad. 3 

V tej točki so predstavniki vodstva Kranjskih vrtcev, predstavili Poročilo o poslovanja vrtca za sezono 

2015/16 in LDN vrtca za sezono 2106/17. 

Prisotni so imeli nekaj vprašanj in sicer: 

1. Prediog glede spodbude vključevanja vzgojiteljic v izven vrtčevske dejavnosti(do sedaj 

prostovoljno in neenakomerno razdeljeno) - predlogje bil, da se kontrolira in spodbuja da se 

vse vzgojiteljice v nekem trenutku vključijo v kako izmed teh dejavnosti, saj to bogati program 

naših otrok kot tudi spodbuja osebnostno rast vzgojite!jic 

2. AIi imajo vsi udeleženci v vzgojno varstvenem procesu opravljen tečaj prve pomoči in šolanje 

reanimacije - odgovor je bil, da DA, vendar z izjemo študentov in začasnega kadra, vendar ti 

nikoli ne smejo biti sami z otroci 

3. E- igralnice, zakajjih vse vzgojiteljice ne uporabljajo —v odgovoru je bilo razloženo, da to zelo 

spodbujajo, vendar še niso na nivoju kjer bi bilo obvezno, ravno tako pa jih muči stara in 

nezadostna računalniška oprema, ki pa je v planu investicij do leta 2020 

Ad. 4 

V prilogi so podani odgovori na vsa pisna vprašanja, ki ste jih postavil po elektronski pošti predsedniku 

sveta staršev in pa tista, ki ste jih zastavil na svojih enotah na prvih sestankih. Nekateri starši pa so 

naslovili vprašanja direktno na vodstvo zavoda. Podani so tudi vsi odgovori na ustno postavljena 

vprašanja prisotnih članovSS. 

Seja se je zaključila ch 20:00 uri. 

Predsednik Sveta staršev Kranj h vrtcev: 

Be,šter 

Pripravil: 

Al 

Pri oe 	isniku: 



1. Vsebina predlogov za glasovanje na 2. seji SSKV 

2. Odgovori na postavljena vprašanja 





Ad. 1 
Predlog ustanovitve Deiovnih skupin sveta staršev po enotah Kranjskih vrtcev 

Svet staršev Kranjskth vrtcev, na podlagi 66. člena 4. odstavka Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ustanavlja Delovne skupine sveta staršev po 
posameznih enot Kranjskih vrtcev s predstavniki staršev, ki so izvoljeni kotpredstavniki oddelkov 
v posamezni enoti. Skupine služijo učirikovitejšemu reševanju zaznanih težav na nivoju 
posameznih enot v Kranjskih vrtcih in jih je možno rešiti v okviru enot. Skupine se srečujejo po 
potrebi in o tem pišejo zapisnik. 

Ad. 	 2 
Sprejem novih članov Delovne skupine za prehrano sveta staršev Kranjskih vrtcev 

Zaradi neobstoja vrtčevske skupine za prehrano je csS preteklo šolsko leto ustanovil Delovrio 
skupino sveta staršev Kranjskih vrtcev. Osnovni namen skupirie je zavzemanje za bolj kvalitetno 
prehrano otrok, predvsem po kriterijih, ki pokrivajo zdravstveni vidik smernic. Ceprav je mandat 
članov delovrie skupine, ki jih izvoli ali razrešuje svet staršev, formalno 4 leta oz. je vezan ria čas 
dok1erje njihov otrok vključen v zavodje primarni cilj skupine, daje sestavljena iz aktivnih članov 
v nekem obdobju. Poleg tega delovna skupina omogoča (in je zaželeno), da se kot podporni člani 
lahko vključijo vsi starši Kranjskih vrtcev, ki bi želeli nuditi pomoč  pri uresničevanju ciljev 
skupine. (Uradne in zakonsko obvezujoče Smernice člariom predstavljajo izhodišče predvsem zato, 
da ne pride do škodljivega uveljavljanja osebnih interesov in pogledov na prelirario s strani 
posameznikov.) 

Predstavniki staršev bomo v vrtčevski skupini za prehrano Kranjskih vrtcev ponovno pripravljeni 
sodelovati, ko bo skupino vodila oseba (po smernicah je to organizator prelirane), ki ji je zdravje 
otrok v povezavi s prehrano prioriteta (kar je praksa v nekaterih drugih zavodih). 

Z novim šolskim letom sta dva starša zapustila skupino za prehrano in skupina potrebuje dva riova 
člana. 

Aktualni predsednik je interes, da bi zasedel mesto v skupini predhodnega predsednika g. Srakarja 
pokazal že junija, ko je kmalu prevzel vodenje CSS kot namestnik predsednika. 
Dodatno sta se nam riedavno javila še dva starša, ki nista člana sveta staršev - karje zelo pozitivna 

	

- ---novica;----------------------___  -______ _________ - -- 	-- - 

Aktualni člani skupine predlagaino, da glede na kronološko prijavo staršev v skupino, 
sprejmemo medse . Aleša Beštra in a. M. M.. Kot podporno članico a. N. B.. 

ga. M. M. je zapisala: 
..za sodelovanje v tej skupini sem sejavila predvsem zato, ker dejansko naši otroci v vrtcu preživUo 
velik del svojega življenja in bi si želela, da je njihovjedilnik pester, predvsern pa kvaliteten in 
posledično dobra popotnica dnevu in življenju. 
Cenim lokalne pridelovalce... 



Cenirn tudi gospo Emiljo Pavlič  in nekako popolnorna delirn njen pogled na otroško prehrano. 

ga. N. B. je zapisala: 
Drugače sem kar iia tekočern o zdravi prehraiii in zdravem življenjskem slogu, tako da bi z veseljem 
prispevala z idejami k izboljšanjujedilnika. 

opomba: (Emilija Pavlič: Najbolj nagrajena slovenska avtorica kuharskih knjig izven naših rneja 
in upokojena organizatorka prehrane) 

Ad.3 
(predlog) Mnenje staršev v 
Svetu staršev glede vnašanja sadja in zelenjave za potrebe praznovanja rojstnih dni otrok 

Ravnateljica Kranjskih vrtcev je z novim šolskim Ietom s pisnim 
navodilom vzgojiteljem za roditeljske sestanke popolnoma prepovedala vnos hrane v Kranjske 
vrtce ob praznovanju rojstnih dni otrok. Do sedaj je bil načeloma dovoljen vnos sadja in zelenjave. 
Pri prepovedi se je sklicevala na preseženo količino hrane v času bivanja in kršenje 
Smernic za prehranjevanje. 

Članom Delovne skupine za prehrano CSS oziroma člariom CSS pred tem ukrep nikoli ni bil 
omenjen. Kaj šele, da bi starše povprašali za mnenje o njem. V Kranjskih vrtcih so do sedaj in še 
vedno kršijo zakonsko obvezujoča merila kakovosti za živila, ki pokrivajo zdravstveni vidik 
vrtčevske prehrane. Lanska analiza kosila je pokazala, da so z obrokom prekoračili zgornjo 
referenčno mejo glede količine oz. kaloričnega vnosa ter imeli tudi neustrezno količino zdravju 
škodljivih maščob v analiziranem obroku - kar so potrdili tudi na NIJZ. 
Praznovanje rojstnih dni v Smernicah prebranjevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih (2010) ni 
omenjeno. V podrejenih strokovnih Smemicah (2005) pa je za praznovanje rojstnih dni celo 
predlagano sadje in obloženi polnozrnati kruhki. 

Iz tega vidika se članom Delovne skupine za prehrano zdi samovoljni ukrep povsern brez osnove 
in povzroča slabo voljo tako pri nekaterih starših, kot tudi pri nekaterih vzgojiteljih. Posledično so 
nekateri vzgojitelji in starši omenjeni ukrep povezali s pobudami staršev iz Delovne 
skupine za prehrano. Prav takoje to na nek način blatenje Smernic prehranjevanja, ki v praksi niso 
tako neživljenjske, kotjih s takimi navedbarni predstavlja ravnateljica, pa tudi posamezni starši. 

Vodstvo vrtca pozivamo, da sc staršcm (ki si to žclijo) ponovno omogoči praznovnnje rojstnih 
dni otrok z vnosom sadja in zelenjave oz. naj uteineljeno pojasnijo prepoved vnosa. 



Vprašanja staršev so obarvana rdeče. Odgovor vrtca paje obarvan črno. Sivo obarvanje komentar SSt. 

ODKLANJANJE HRANE: 
NAJDIHOJCA (predstavnica Urša Jaodic, 28.11.2016) 
» .. . Oba sinova po novem odklanjata vso hrano ker pravita da nista zajca kljub temu da obožujeta sadje 
zelenjavo in meso in grenke pjače nepojesta v vrtcu praktično ničesar. Redno spremljam jedilnike in to daje 
kot vpetek korenje čisto v vsem bipreseglo mejo tudipri ineni. .. . « 

Petek 	MIečni riž no eko mleku, 	Sezonski 	Zelenjavna enoiončnica s čičeriko. črni 	Hruško, orehovo jedrca 

25.1 1 . 6 	
krhlji jabolk. cimetov posip zelenjovni krožnik 	kruh, rižev narastek, slivov kompot (1 -3) 	(2-3), sadna koša (1 -2) 

MOJCA (predstavnik Dejan Robnik, 28.11.2016) 
» .. - Dejstvo paje, da smo starši s svojimipretiravanji glede zdravega načina prehranjevanja zadevo pripeljali 
tako dale da se v vrtcih streže neokusna hrana kar dokazujejo skorajpolni vozički, ki se vračajo v kuhinjo. 
Prirožujejo se vzojiteljice, pritožujejo se otroci in ne vem komu na čast služi lo, da se več  kožpolovico hrane 
zmečevsmeti.... 

(Prcdscdnik svcta staršcvjc vodstvo zaprosil za dodatno pojasnlo o navcdball staršcv (izscka zgoraj) glcdc 
vračanja polnih vozičkov. IačniIl ()tl-ociIl n neokusni hrani za katero so »krivi« staiši) 

OP je preveril od kod staršem informacije o postrežbi neokusne hrane, o skoraj polnih vozičkih, ki se vračajo v 
kuhinjo, pritožbah otrok, vzgojiteljic olačnih otrocih, novih neužitnih namazih. . .S starši je opravil 
telefonske in individualne pogovore. Vsi so potrdili, da so informacije pridobili s strani strokovnih 
delavk. 
Preverili smo pri strokovnem kadru (3 vzgojiteljice in 3 pomočnice vzgojiteljic), kako je s to zadevo. Z 
njimi smo se pogovorili, si naredili zaznamek pogovora in hkrati izrekli kot ustni opomin. 

Strokovne delavke so situacijo opisale, kot nepremišljeno, nestrokovno neprirnerno, kar so v pogovori s 
pomočnicami ravnateljice vse obžalovale. Zavedale, so se, da so mogoče prehitro, nepremišljeno odreagirale, 
na vprašanj e, komentar staršev. 

Strokovni delavci (vzgojitcljicc), s katerimije bil opravljen pogovor glede posredovanja informacij staršem. 

Jana Basej (Najdihojca) 

Nataša Pazlar Intihar (Najdihojca) 

Cveta Karoly (Mojca) 

OP g. Dobnikje podal informacijo glede ostankov hrane, na osnovi spremljanja po določeni metodologiji. V 
pogovoru mi je zatrdil, da se z novim šolski letom ni povečala količina ostankov hrane, v primerjavi s 
preteklim obdobj em. 

Prav tako je podal informacijo o sprejetju novih namazov, podajam še pridobljeno mnenje s strani strokovnih 
delavcev. Informacijo smo pridobile pomočnice ravnateljice v vseh enotah kranjskih vrtcev. Približno 70% 
strokovnih delavkje odgovorilo, da so nove namaze otroci s pomočjo njihovega vzora, pogovorov in spodbud 
dobro sprejeli. Ena izrned izjav strokovne delavkeje bila, da otrok, kije v KV rekel, mami narediva tak namaz 
tudi midva. So se pa strinjale, daje uvajanje novih namazov ali druge hrane, ria katero otroci niso navajeni 
proces in velika, pomembna vloga strokovnih delavk v procesu prehranjevanja. 



Vprašanja staršev so obarvana rdeče. Odgovor vrtca paje obarvan črno. Sivo obarvanje komentar SSt. 

Vsekakor se ni zdi ideja, da se jedilnike sestavi skupaj s starši oz. člani komisije za prehrano zanimiva, 
dobrodošla. V prvi vrsti pa, da se o tem pogovarjamo konstruktivno, uskladimo mnenja, ideje, iipoštevajoč  
smernice, načela v dobrobit naših otrok. 

Strokovni delavci so vzor otrokom na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, tudi pri procesu prehranjevanja. 
Otroke spodbujajo, jim na primeren način predstavijo hrano, uvajanje nove vrste hrane, kot so različni namazi. 
V procesu hranjenja si vzamejo čas, da otroke spodbujajo, jim pomagajo, opazujejo, spodbujajo. Hranjenje naj 
poteka umirjeno, brez nepotrebnega čakanja. Otrokom se dopušča možnost izbire, postrežejo si sami, če to 
želijo. Pom. ravnateljice in OP bomo spremljali proces in kulturo prehranjevanja. Prav tako se bomo na 
strokovnih aktivih pogovarjali, načrtovali, izvajali in evalvirali sam proces prehranjevanja, uvajanja nove hrane. 
Pripravili bomo tudi izobraževanje na to temo za strokovni in tudi tehnični kader. 

PRAZNOVANJE ROJSTNI DNI: 
NAJDIHOJCA, KEKEC 
Starši ene skupine, so izrazili nestrinjanje glede praznovanja rojstnih dni, brez vnosa dodatne hrane, tudi sadja, 
ter predlagali, da se izvede anketa vseh staršev vključenih v KV. 

Izrazili so ogorčenje, da se rojstni dan ne sme več  praznovati s sadjem. 

ČLANI SKUPINE ZA PREHRANO SVETA STARŠEV KV 
Predstavniki staršev v skupini za prehrano vodstvo vrtca pozivamo, da se staršem (ki si to želijo) 
ponovno omogoči praznovanje rojstnih dni otrok z vnosom sadja in zelenjave oz. naj uteineljeno 
pojasnijo prepoved vnosa. 

Ravnateljica Kranjskih vrtcevje z novim šo1skim Ietom s pisnim navodilom vzgojiteljem za roditeljske sestanke 
popolnoma prepovedala vnos hrane v Kranjske vrtce ob praznovanju rojstnih dni otrok. Do sedaj je bil 
načeloma dovoljen vnos sadja in zelenjave. Pn prepovedi se je sklicevala na preseženo količino hrane v času 
bivanja in kršenje Smernic za prehranjevanje. 

Članom Delovne skupine za prehrano cSs oziroma članom CSS pred tem ukrep nikoli ni bil omenjen. Kaj šele, 
da bi starše povprašali za mnenje o njem. V Kranjskih vrtcih so do sedaj in še vedno kršijo zakonsko 
obvezujoča merila kakovosti za živila, ki pokrivajo zdravstveni vidik vrtčevske prehrane. Lanska analiza 
kosilaje pokazala, da so z obrokom prekoračili zgornjo referenčno mejo glede količine oz. kaloričnega vnosa 
ter imeli tudi neustrezno količino zdravju škodljivili iiiaščob v analiziianem obioku - kai so potidili tudi ua 
NIJZ. 
Praznovanje rojstnih dni v Smernicah prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih (20 10) ni omenjeno. V 
podrejenih strokovnih Smernicah (2005) paje za praznovanje rojstnih dni celo predlagano sadje in obloženi 
polnozrnati kruhki. 
Iz tega vidika se članom Delovne skupine za prehrano zdi samovoljni ukrep povsem brez osnove in povzroča 
slabo voljo tako pri nekaterih starših, kot tudi pri nekaterih vzgojiteljih. Posledično so nekateri vzgojitelji in 
starši omenjeni ukrep povezali s pobudami staršev iz Delovne skupine za prehrano. Prav tako je to na nek način 
blatenje Smernic prehranjevanja, ki v praksi niso tako neživljenjske, kot jih s takimi navedbami 
predstavlja ravnateljica, pa tudi posamezni starši. 

Ker so otroci občutljiva populacijska skupina, je odgovornost zavoda da zagotavlja varnost hrane od priprave do 
zaužitja. Tveganje, ki ga lahko predstavUajo prinesena živilaje lahko tudi alergijska reakcija otrok, ki imajo 



Vprašanja staršev so obarvana rdeče. Odgovor vrtca pa je obarvan črno. Sivo obarvan je komentar SSt. 

alergijo na določeno živilo. Omenjeno predstavlja za vzgojni kader veliko breme in vzbuja strah. Nenazadiije se 
tekom leta omenjenih praznovanj kar nabere. 
Zagotovo pa velja, daje bolje praznovanje rojstnih dni organizirati s prilagoditvijo dnevnega programa, 
predvsem v smislu, da ta je ta dan za otroka nekaj posebnega (npr. skozi družabne igre, rajanja, ples in 
podobno), kar j e tucli pokazala praksa v preteklem času. 
Iz vseh enot smo pridobile informacije in večina strokovnih delavcev meni in se strinja z zadnjo odločitvijo, da 
se za praznovanje rojstnega dne v vrtec ne prinaša nobene dodatne hrane. Strokovne delavke so poudarila, da 
organizirajo pramovanje rojstnih dni na kreativen in ustvarjalen način, kamor so vključeni tudi otroci, ki ne 
pogrešajo hrane. 

Vodstvo KV je na SS prisotnim predstavilo argumente glede praznovanja rojstnih dni brez kakršnega koli 
vnosa hrane. Sadja in zelenajve otroci dobijo tekom dneva dovolj in resaično ni nobene potrebe po dodatnem 
vnosu. Strokovne delavke so poudarile, cla organizirajo praznovanje rojstnih dni na kreativen in ustvarjalen 
način, kamor so vključeni tudi otroci, ki ne pogrešajo hrane. 
Mnenje večine prisotnih staršev na SS je bilo, da se (po argumentiranempojasnilu na seji SS) strinjajo, da 
praznovanje rojstnih dni poteka brez kakršnega koli vnosa hrane. Pomočnice ravnateljice bodo seveda 
spremljale potek rojstnih dni v posameznih oddelkih. 

POPOLDANSKA MALICA: 
IZ ENOT; KEKEC, BIBA, NAJDIHOJCA, ČIRA ČARA, ŽIv ŽAV, RO MOJCA so bila posredovana 
naslednja vprašanja: 
Kako bo obračunano na položnici, če bo šel otrok po kosilu dornov in ne bo pojedel rnalice? 
Pripomba staršev na popoldansko malico. Popoldanska malica pripada vsem otrokom , tudi tistim, ki gredo prej 
domov. 
Ce gre otrok po kosilu domov oz. ga  vzamem iz ležalke, zahtevam malico za domov. 
Prehranjevanje je del vzgojno-izobraževalnega programa, zato naj otroci popoldansko malico zaužijejo v vrtcu. 
Omenjeno bodo vključevale tudi nove smemice zdravega prehranjevanja v V]Z. Pri izvajanju popoldanske 
malice v ne kosovni obliki je potrebno pri odnašanju takšne hrane domov izpostaviti težavo deklariranja 
izdelkov ter zagotavljanje varnosti živil. Iz omenjenih razlogov odnašanje že pripravljene hrane ni zaželeno. 

ČIRA ČARA 
Kakoje z zajtrkom za popoldanske otroke, ki pridejo v vrtec ob 1 1. uri ali kasneje —jirn pripada ali ne? 
Komentar ga. ravnateljice: Otroku, ki pride v vrtec ob 1 1 .00 mu pripada kosilo, popoldanska malica, ki je ob 
14.30 in aato ob 17.00 malica, ki je podobna jutranjemu zajtrku. 

ŽIV ŽAV 
Hčerka vedno pride domov žejna. Zakaj se ne sme dajati sladkan čaj oz sok. Ne veliko samo toliko, da se malo 
čuti sladkor, ne da je grenko. 
Smemice zdravega prehranjevanja v VIZ opredeljujejo med najprimemejše pijače, ki jih ponujarno pri obrokih 
zlasti pitno vodo in nesladkane čaje. Pitna voda j e otrokom vedno na voljo. 

ČLANI SKUPINE ZA PREHRANO SVETA STARŠEV KV 
Na 2. seji SS izpostavljeno problematiko govoric, da smo za ukinitev odnašanja popoldanske malice krivi 
starši CsS oz. predstavniki staršev v skupini za prehrano. 
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Dejstvo je, da starši oz. predstavniki staršev v komisiji za prehrano, niso tisti, ki so zahtevali ukinitev odnašanja 
popoldanske malice domov. Prišlo je do očitno dezinformacije in napačnega interpretiranja s strani strokovnih 
delavcev. 
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POMANJKANJE KADRA ZA ORGANIZACIJO PREHRANE: 
ČLANI SKUPINE ZA PREHRANO SVETA STARŠEV KV 

O pomanjkanju kuliinjskega kadra smo govorili na svetu staršev oktobra 2015, ko je ravnateljica pojasnila, 
daje kuhinjskega kadra premalo. Zatem smo na to starši opozarjali na srečanjih. Predsednik sveta starševje 
meseca aprila pred oddajo novega finančnega načrta ravnateljico pisno spomnil, da naj se vključi tudi potrebni 
kuhinj ski kader. 
Po normativih za ustrezno in vamo delo na področju organizacij e prehrane in higiene vrtcu pripadajo cca 3 ,4 
človeka. 
V mestne,n svetu je bil predlagan osnutek proračuna in nas zanima ali je v tem vključena tudi zahteva po 
povečanju kadra, kisodeluje v organizaciji prehrane v KV? 
Koliko zaposlenih sedaj skrbi v vrtcu za ustrezen higienski režim, dietno prehrano otrok s potrjenirni hujširni 
alergijami ter za ostale aktivnosti, ki varujejo zdravje naših otrok? 

Pojasnilo ravnateljice, ga. Pavc: 
Povečano število kadra bomo upoštevali pri oblikovanju nančnega načrta za Ieto 2017. Z novo organizacijo, si 
trenutno pomagamo s Čistilkami, ki so bile v preteklosti že zaposlene v kuhinji. Po normativh imamo ustrezno 
število kadra v kuhinjah. 
S pripravo letne sistematizacije 20 1 7-20 1 8 bomo pripravili predlog občini za clodatne zaposlitve še za eno osebe 
in sicer na delovno mesto zhr oz. organizator prehrane. 
Pogovarjali smo se z oddelkom clružbene dejavnosti v zvezi z nadomeščanjern odsotnosti delavcev in vzg kadra, 
vendare je bil dogovor, da se bomo o tem vprašanju pogovarjali ob novi letni sitematiziji za leto 20 1 7-20 1 8. 
Organizator zdravstvenega higienskega režima izvaja ena delavka, čiščenje vrtec pa izvaja za čiščenje stavb 14 
čistilk za polni delovni čas, in 6 oseb, ki opravljajo delo 0,5 v kuhinji in 0,5 čiščenja. 
Za kuhanje diet irnamo zaposlenih dve osebi, v vsaki centralni kuhinji je ena. 

(Pojasnilo ne odgovarja ustrezno na vsa zaslavljena vprašanja oz. predvideva samo enega dodalnega 
zaposlenega, čeprav vrtcu po pravilnilcu pripada večji delež zaposlenih. Zaprosili smo za dodatno pojasnilo) 

Za nadomeščanje odsotne organizatorke ZHR smo razpisali prosto mesto za določen čas, vendar nismo dobili 
ustrezne kandidatke. Bolniška odsotnost se je podaljševala iz meseca v rnesec in nismo vedeli, kdaj se bo 
dejansko vrnila, Njeno delo se je porazdelilo med pomočnice ravnateljice, odgovorno osebo za čistilke in 
odgovorno osebo za hišnike, pravnico, ravnateljico in organizatorja prehrane. Vsakje prevzel del njenih nalog. 

Dotno pojasniioravnatejjice, 	 _ 	 ________________________________ 
V kuhinjah imamo zaposlenega ustrezno število kadra glede na področni pravilnik in njegove priloge. Problem 
pri kadru so bolniške odsotnosti, kijihje zelo veliko. Ce bi bili ves čas prisotni vsi zaposleni bi se lahko zelo 
lepo delalo tako v centralnih kot v razdelilnih kuhinjah. Glede na izračunano odsotnost pa dnevno v 
kuhinjah manjka 4-5 ljudi, kar pa ni mogoče nadomeščati. Pa tudi nadomeščanja od vsepovsod (čistilke, 
perice...) niso enaka (po strokovnosti in učinkovitosti) posarnezni zaposleni v kuhinji. 

Izračun, ki ga je pripravil novozaposleni g. Dobnik. 

1 0. člen PRA VILNIKA o nortnativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 2 7/14) 
opredeljuje tudi področje normativa za delovni mesti organizator prelzrane in organizator zdravstveno-
higienskega režima in sicer: (1) Vvrtcu s 60 oddelki se sistemizira eno delovno mesto organizatorjaprehrana 
in eno delovno mesto organizatorja zdravstveno-higienskega režima. (2) Ce opravlja organizator prehrane ali 
organizator zdravstveno-higienskega režima delo na štirih do šestih lokacjah, se normativ zmanjša za dva 
oddelka, če opravlja delo na več  kot šestih lokacjah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke. 
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V Kranj skih vrtcih delata organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima na 1 5 lokacij ah, 
torej se obema zmanjša normativ za 4 oddelke. 
56 oddelkov (NORMATIV) pokriva 1 zaposlen OP za polni delovni čas, iz česar sledi, da mora pokrivati 
95 oddelkov 1,7 zaposlenih OP. 
56 oddelkov (NORMATIV) pokriva 1 zaposlen ZHR za polni delovni čas, iz česar sledi, da mora pokrivati 95 
oddelkov 1,7 zaposlenih ZHR. 

skupaj torej normativ predvideva na 95 lokacijah 3,4 zaposlenih na področju organizacije prehrane in 
zdravstveno higienskega režima. 

Zakonodajalec pri pripravi normativa ne predvideva posebnega normativa za tako velik zavod kot so Kranjski 
vrtci. Ce bi znižanje normativa iz točke 2 nadaljevali, bi bil normativ za 95 oddelkov. ..3,9 zaposlenih. 
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MOJCA JASLI 
Čeje otrok vključen tedaj med starejše otroke ali se ga lahko med letorn prestavi med enako stare otroke? 
Za novo šolsko leto oblikujemo oddelke upoštevajoč  pravilnik o normativih za opravljanje predšolske 
dejavnosti 25 člen, ter 27 člen. Gre za homogene, heterogene in kombinirarie oddelke. V homogene so vključeni 
otroci prvega in drugega starostnega obdobja v razponu enega leta, v heterogene so vključeni otroci prvega in 
drugega starostnega obdobja, v kombinira prav tako. 
Posebnosti: 
Kombiniran največ  7 otrok prvega starostnega. 
Heterogen I. starostno obdobje (otroci med 1 1 mesecem in 3 letom) 
Heterogen oddelek IL Starostno obdobje (otroci med 3. letom in 6. Letom) 
Homogeni oddelki (vsi otroci so rojeni v enem letu/ izjema v I. starostnem obdobju sta lahko dva otroka mlajša 
ali starejša od večine in v 11. starostnem obdobju so lahko štirje otroci mlajši ali starejši od večine). Za to izjemo 
(da razpišemo prosto mesto za mlajše otroke v starejšem oddelku se odločamo v primerih, ko imamo v teh 
odclelkih prosto rnesto, otrok določene starosti nimamo na čakalnem seznamu, čakajo pa mlajši otroci, oddelki 
za te mlajše, ki čakajo, pa so polni). 
Načeloma med letom ne prestavljamo otroka iz oddelka v oddelek. 
Vstop otroka v vrtec je tako za otroka kot za starše zahteven. Otrok potrebuje nekaj časa, da sprejme nove 
osebe, novo okolje in nenazadnje tudi dnevni red in pravila. Zato med letom otroka pustimo v oddelku, ki ga je 
začel spoznavati. 
Običajno je prehod s septembrom lažji, oblikujejo se nove skupine, nekateri otroci se vrnejo s počitnic. V 
februarju je možnost premestitve v drugo želeno enoto. 

MOJCA 
Vzgojiteljice o določenih dogodkih ne obveščajo starše na svojih oglasnih deskah pred učilnicami. Zadnji 
primerje bil, ko je na eni od učilnic bilo lepo napisano, da naj imajo otroci v primeru dežja s sabo 
dežniklpelerino in škornje. In sicer zaradi sprehodov v dežju, ki ga izvajajo tudi oddelki, ki tega obvestila 
nirnajo, čeprav pri aktivnosti je napisano, da so to irneli? 

Vaša pripomba je utemeljena in se bomo o tem pogovorili s strokovnimi delavci. Načeloma se na skupni oglasni 
deski objavljajo aktivnosti, ki se bodo izvajale v vseh oddelke enote. Aktivnosti posameznega oddelka so 
objavljene na oglasni deski pred igralnico, v E-igralnici ali po e- pošti. 

Bivanje na prostem ni omejeno na določene dneve, oz. letni čas, ampak je načeloma to vsakodnevna dejavnost. 
Ni neprimernega vremena, razen ekstremno nizke temperature in zato ste starši dolžno otroku zagotoviti 
primerna oblačila, predvsem škornje in ostala rezervna oblačila, da otroka, če je moker lahko preohlečemo, 
preobujemo. V vrtcu imamo na voljo tudi pelerine. 

CEBELICA 
Kako bi lahko ukrepali proti parkiranju avtornobilov neposredno pred vrtcem in na pločniku? Bi se dalo pred 
vrtcem postaviti količke, da se avtomobilov ne bi parkiralo na pločnike? 

Vprašanje bomo posredovali na ustrezno službo MO Kranj in vas o tem obvestili. Odgovor poredujemo spodaj: 

Pozdravljeni. 

1 5. 1 2. 20 1 6 je bil opravljen terenski ogled obravnavane problematike, na katerem smo sodelovali predstavnik 
Komunale Kranj d.o.o. ter dva predstavnika Mestne občine Kranj. Ugotovljeno je bilo naslednje: 
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Zakon o pravilih cestnega prometa je povsemjasen in v 1. točki 4. odstavka 65. člena prepoveduje 
ustavitev in parkiranje na prehodu za pešce, stezi za pešce, pločniku ali v območju za pešce. 

Prosimo, če vse starše, ki vozijo otroke v vaš vrtec seznanite z navedeno prepovedjo in možnostjo 
parkiranja na parkirišču za vrtcem. V primeru ponovnih kršitev staršev/skrbnikov otrok v vašem vrtcu 
oz. drugih kršiteljev podajte prijavo na Medobčinski inšpektorat Kranj (04 237 33 59, 
medobcinski.inspektorat(krani .si), ki bo ustrezno ukrepal. 

Fizično preprečevanje parkiranja je najdražji in zadnji predviden ukrep, ki tudi otežuje vzdrževanje 
(pluženje, košnja). Izvede se v kolikor seznanitev z zakonskimi omejitvami, sankcije redarstva in 
prometna signalizacija ne izboljšajo situacije do željenega stanja. 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav, 

Miha Buh 

Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 354 • F: 04 2373 106 
miha.buh(kranj.si • www.kranj.si  
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Kdaj bo na voljo aplikacija (Vasco WEB) za pametne telefone, ki nimajo Android operacijskega sistema? 

Vprašanje smo naslovili na našega ponudnika in ko dobimo odgovor vam ga posredujemo. 
Vasco WEB aplikacija za odjavo otrok obstaja tudi že za Apple telefone, starši jo lahko na APP STORE najdejo z 
imenom mVrtec. 

zIv ZAV 

Obveznaje uporaba odjaviiega sistema otrok v aplikaciji M-Vrtec za starše, zanima me, zakaj ni obvezna 
uporaba E-igralnice za vzgojiteljice? Menim, da je s tem omogočena boljša komunikacija med starši, 
vzgojitelji in otroki - Iažje spremljanje celotnega dogajarija v vrtcu, objave dogodkov v KV, enotah in oddelku, 
ustrezna pojasnila za starše glede tedenskih aktivnostih v oddelku, slikovna predstavitev dogodkov v skupini - 
rojstni dan, obisk knjižnice, obisk Dedka Mraza, razne predstavitve poklicev, drugih dejavnosti, obiski javnih 
služb, forum za starše, kjer se labko predlogi in vprašanja medsebojno izmenjujejo. V prejšnjem zapisniku je 
bilo že objavljeno, da uporaba e-igralnice ni obvezna, mene pa zanima konkretno zakaj ne in kako bi v bodoče 
dosegli boljšo komunikacijo med zasedenimi starši in vzgojitelji kot pa uporaba aplikacij kadarkoli v dnevu? Se 
strinjamo, poleg informacij na oglasnih deskah še v E-igralnici. 

Vzpostavitev E- igralnice ni obvezna, ampak se odločita strokovni delavki oddelka. Vsako leto jim je ponujeno 
izobraževanje. Vsako leto je več  strokovnih delavk, ki se odločijo za to obliko sodelovanja s starši. 

V roku dveh let imamo v načrtu, 100 % pokritost. 

Pretekle izkušnje pa so pokazale tudi neodzivnost staršev in so E- igralnice v nekaterih oddelkih neaktivne. 

Določene strokovne delavke se kot enega izmed načinov obveščanja poslužujejo tudi preko e- pošte. 

V naslednjem šolskem letu2O 1 7/20 1 8 naj bi vsi strokovni delavci imeli vzpostavljeno E- igralnico, kot eno 
izmed oblik sodelovanja s starši. 
Vsako leto se število E- igralnic povečuje, prav tako jim nudimo izobraževanje. Trenutno je delujočih 56 E-
igralnic posameznih oddelkov. 
V letošnjem šolskem letu smo izvedli že dva izobraževanja v zvezi z E-igralnico, dva pa načrtujemo še v 
mesecu maju. 
Pripraviti moramo tudi plan nabav računalniške oprema, saj je le ta stara, nezadostna za potrebe vseh strokovnih 
delavcev. 

Zakaj so bile vse aktivnosti izven vrtca ukinjene? Zakaj ni več  obiska lutkovnega gledališča, živalskega vrta, 
kulturnih ustanov, galerij, vožnj e z avtobusom na kakšen orientacij ski pohod, ampak se vse organizira z Iastnim 
kadrom v posameznih enotah vrtca. Otroci iz socialno ogroženih družin si takšnih izletov s stroški celotne 
družine sigurno ne bodo privoščili, vzgojno varstveni zavod pa bi jim to moral omogočati. V kolikor za take 
dejavnosti v vrtcu ni budžeta, naj se organizirajo poleg dogodka Veselo skozi Mavrico tudi drugi priložnostni 
dogodki (Redje vedno pas pripet npr. Pasavček, največji žur so bila napihljiva igrala, prepričana sem, da bi 
mnogi darovali prostovoljne prispevke za namensko zbiranje in še bi se našli dogodki...). Z njo tudi delim 
prepričarije, da bi mnogi darovali prostovoljne prispevke za namensko zbiranje. Se pa med nami gotovo najdejo 
tudi taki, ki labko priskrbijo donatorska sredstva. 
Aktivnosti izven vrtca niso bile ukinjene. So v sklopu dodatnih dejavnosti se v času bivanja otrok v vrtcu, se 
izvajajo nasleclnje: dejavnosti Kulturnega abonmaja, športno gibalnih aktivnosti, ki dodatno finančno ne 
bremenijo staršev, s tem so zagotovljene enake možnosti za vse otroke. O tem so starši seznanjeni na uvodnem 
roditeljskem sestanku in strinjanje potrdijo z zapisnikom. 
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Kar se tiče popoldanskih izletov, pa jih imajo starši možnost sooblikovati skupaj s strokovnimi delavci na 
nivoju oddelkov posameznih enot - na uvodnem roditeljskem sestanku npr. izlet v živalski vrt. 

Še podobno vprašanje iz JANINE 
pižama party / noč  v vrtcu, jesenovanje/zimovanje/morje, nekajdnevni obisk kmetije? 
To so dejavnosti posameznih oddelkov, za katere se strokovni delavci odločijo in sprejmejo skupaj s starši in 
zapišejo v LDN. Starši imate možnost vse aktivnosti sooblikovati na prvem roditeljskem sestanku, kar narekuje 
načelo sodelovanja s starši in je zapisano v Kurikulu. 

ČEBELICA 
Zakaj je obveščanje staršev o dogodkih v vrtcu (tako znotraj posamezne enote, kot tudi na nivoju celotnega 
vrtca) največkrat omejeno na oglasne deske v enotah, ko pa bi lahko obveščanje potekalo tudi preko spletne 
strani Kranjskih vrtcev v rubriki Obvestila in dogodki. Starši bi namreč  želeli imeti možnost na spletu 
preveriti, kaj se v vrtcu dogaja. Spletna stran vrtca sicer nudi možnost e-obveščanja, a sama do sedaj s tega 
naslova vse od prijave dalje (septembra 2016) nisem prejela nobene e-pošte. 
Nasploh bi si starši želeli biti bolje obveščeni, saj je npr. konec avgusta le ena sama enota na spletni strani 
objavila seznam oddelkov v novem šolskem Ietu, starši iz ostalih enot pa do prvega dneva vrtca nismo imeli 
informacij o odclelkih v naših enotah. 

Strokovni delavci večinoma pošiljajo novičke, ki opisujejo v besedi in slikovno kaj se je dogajalo v vrtcu oz. v 
posameznih odde]kih. To strokovne delavke pošiljajo po lastnih občutkih eni izmed pom. ravnateljice. Vsekakor 
pa bi lahko pod posameznimi enotami pošiljale in objavljale prihajajoče dogodke, dejavnost. 

Na naslovni strani se pod obvestili in dogodki nanašajo dogodki, ki potekajo v vseh enotah KV. 

Bomo upoštevali predlog možnosti E- obveščanja in vas tudi ažurno obveščali o pomembnih dogodkih tako na 
nivoju vrtca, kot posameznih enot. To možnost smo v začetku tudi koristili, vendar so se oglasili nekateri starši, 
da so preveč  zasuti z obvestili, ki so za nj ih nepomembna. /Npr. obvestilo iz clruge enote iz katere j e otrok/ 

Upoštevali bomo pripombo glede objave odde]kov in s prihodnjim šolski letom objavili. 

KEKEC 
Pripojitev zelenice k enoto Kekec. 
Lastnik tega zemljiščaje NLB. Z njimi so potekali pogovori, ne samo z naše strani, ampak tudi s predstavniki 
KS Vodovodni stolp, a žal neuspešno. Trenutno ne razmišljajo o prodaji oz najemnini. 

ČIRČE 
Problem je pri zvoncu, kateri ne deluje pravilno in je zelo moteče za starše , ki pridemo po otroke po kosilu in 
za vzgojiteljice, ki zvonca ne slišijo in je čakanje pred vrati zaman. Prosim, da se problem z zvoncem čim prej 
odpravi. Poleg vseh drugih nezaključenih in odpravljenih napak. 

Adaptacijo vrtca Čirče,je vodila občina, ki je bila investitor. Kranjski Vrtci smo bili zadolženi samo za notranjo 
opremo. Zavedamo se, daje veliko del nedokončanih in kar nekaj napak. Na občinoje bilposlan seznam 
pomanjkljivosti in napak. Na sam objekt sta prišla nadzornik in projektatnt in sta si ogledala stanje. Domofon 
je projektantska napaka. Napeljan je samo v zbornico, ne v igralnice kot v ostalih enotah. Trenutno bomo 
problem rešili, z namestitvijo brezžičnega zvonca. 

JEŽEK 
Potem pa kot starša (iz JEŽKA) me sedaj zanima, menjali so dobavitelja za nabavo vsega materiala kot so 
čistila, metle, dozatorje, vozički.... staro še uporabno pa naj se vrže ker naj bi novi dobavitelj skrbel za vse, 
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čeprav so v določenih vrtcih te stvari še čisto nove in uporabne naj bi zavrgli. Koliko se je potem prvarčevalo oz 
preplačalo vse skupaj. 
Zavodje v času 1.1.-30.9. uspešno izvedel in zaključiljavno naročilo za čistila, pripomočke in servise in sicerje 
naročilo oblikoval in oddal v 8 sklopih: Kuhinjska higiena , Objektna higiena, Nega, Papirna konfekcija, 
Pomivalna sredstva, Pralna sredstva, Storitve čiščenja (dnevna nadomeščanja in generalna čiščenja), Storitve 
servisa vseh kuhinjskih strojev (servisna ura) 

Za vsak sklop je sklenil pogodbo z drugim dobaviteljem!izvajalcem (razen pralna in pomivalna sredstva), ki je 
bil cenovno najugodnejši inje izpolnjeval vse zahtevane kakovostne parametre. 
Naročnikjejavno naročilo oblikoval s predpostavkami: 

- PRIVARČEVANJA SREDSTEV NA DELU ČISTIL, PAPIRNE KONFEKCIJE IN POMIVALNIH SREDSTEV (v sledečih letih), 
- POSODOBITVE TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA, PRANJA IN POMIVANJA, 
- VARNOSTI UPORABNIKOV IN ČISTILCEV (uporaba večine mikrobioloških sredstev, ne agresivne kemije) 
- 	ERGONOMIJI OSEBJA (enostavnejše za rokovanje, manj prenašanja veder...) 
- OKOLJU PRIJAZNO (manj embalaže, manj kemije...) 

Pred pripravo javnega naročilaje izvedel oceno stanja tako kuhinjske kot objektne higiene in skladno s 
strokovnimi priporočili oblikoval posodobitve artiklov znotraj posameznega sklopa. 
Zavodje pri oblikovanju finančnega načrta za leto 2016 predvidel določen strošek z namenorn posodobitve na 
področju čiščenja (tako glede opreme, kot tehnologije...). 

Kuhinjska higiena - dokup pripomočkov za čiščenje opreme z namenom opustitve uporabe metel, brisal s krpami 
za tla iri večjega števila krp za čiščenje opreme in zgornjih površin. Zavržejo se samo dotrajane krpe, metle in 
omela. 

Objektna higiena - menjava vozičkov in brisal z namenom spremembe tehnologije čiščenja (predoziranje čistil - 
zmanjšanje porabe čistil, uporaba le mikrobioloških čistil, zmanjšanje močenja talnih površin, popolna opustitev 
uporabe metel in omel v objektu). Obstoječa brisala za maslenke ostanejo v vseh enotah in so namenjena 
zamenjavi za metle in uporabi med delom, obstoječa brisala z resastimi krpami prav tako ostajajo v enotah in 50 

namenjena sprotnemu čiščenju prostorov med delom. Vozički so po enotah različno dotrajani, enako vedra. 
Noben voziček se ne zavrže, enako ne pripomoček ampak se vsi zberejo v Najdihojci, kjer se opravi pregled in 
določi kaj je še za uporabo in kaj ne. Obstoječi vozički se bodo uporabili v večjih kuhinjah, pralnici in kletnih 
prostorih velikih enot - zanje novi niso bili naročeni injih navedeni prostori do sedaj sploh niso imeli (osebje je 
vedra in pripomočke prenašalo iz nadstropja v nadstropje)l!ll« 
Nega - menjava milnikov ne pomeni, da nove kupujemo, ampak jih dobimo vse v uporabo (obstoječi, ki 50 bili v 
večini v uporabi, ne naša last) se vrnejo staremu dobavitelju (razen, če on odloči, da jih ne želi). Zahtcva iz 
razpisne dokumentacije je bila taka, da v kolikor posamezni ponudnik ne ponudi mila za milnike s katerimi 
razpolaga naročnik mora dostaviti in montirati iri servisirati novo opremo za ves čas trajanja pogodbenega 
razmerja brezplačno. 
Papirna konfekcija - menjava podajalnikov brisačk, WC papirja ne pomeni, da nove kupujemo, ampakjih dobimo 
vse v uporabo (obstoječi, ki 50 bili v večini v uporabi, ne riaša last) se vrnejo staremu dobavitelju (razen, če on 
odloči, da jih ne želi). Zahteva iz razpisne dokumentacije je bila taka, da v kolikor posamezni ponudnik ne ponudi 
papirja za dozirnike s katerimi razpolaga naročnik mora dostaviti in montirati in servisirati novo opremo za ves 
čas trajanja pogodbenega razmerja brezplačno. 
Pomivalna sredstva - dozirna tehnika je v celoti brezplačna (v uporabi). Naročnike je predvidel sredstva, ki 
omogočajo varno in ergonomsko ravnanje zaposlenih z njimi (lahka, ni možno razlitje...), varujejo okolje (veliko 
manj embalaže kot pri prej uporabljenih sredstvih), poraba količinsko manjša (preverjeno pol leta v centralni 
kuhinji) in s tem finančna zmanjšana. 

rAI 
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- 	Pralna sredstva - dozirna tehnika je v celoti brezpiačna. Naročnike je predvidel sredstva, ki omogočajo varno in 

ergonomsko ravnanje zaposlenih z njimi (lahka, ni možno razlitje...), varujejo okolje (veliko manj embalaže kot 
pri prej uporabljenih sredstvih). 

- Storitve čiščenja (dnevna nadomeščanja in generalna čiščenja) 
- 	Storitve servisa vseh kuhinjskih strojev (servisna ura) 

JEŽEK 
Sanacija prezračevanja v kuhinji ni ventilatorja posledično plesni, zdravje otrok je pri tem lahko ogroženo. 
2. Izdelava WC pri igralih saj otroci ne smejo biti sami, ko gre vzgojiteljica na wc s kakšnim otrokom in morajo 
potem vsi iti po stopnicah ko gre nekdo na wc.(eden od odgovorov je bil naj bodo pa takrat notri ko je samo ena 
vzgojiteljica) 

Zgoraj navedeni vprašanji sta bili izpostavljeni že na lanskem svetu staršev, prilagam vprašanja in 
odgovore: 
Prezračevanje v kuhinji. 
Odgovor ravnateljice Irene Pavc: 
Kuhinja enote Ježek je le razdelilna. Glede na periodiko pomivanja posode in prostorske možnosti bomo 
zagotovili ustrezno prezračevanje (ventilator). Ne vem kaj se je na tem naredilo spomnim se pa, da je to nekaj 
urejala Katarina. Sem jo poklicala pa se tudi ona ne spomni kaj in kako je bilo dorečeno. Ce smo zadevo 
spregledali jo bomo uredili v najkrajšem možnem času - Izidorju naj se naroči, da preveri možnosti izvedbe 
(napa, ventilator, okno....) in pridobi finančno oceno. 
Problem sanitarij na igrišču. 
Odgovor ravnateljice Irene Pavc: 
Zavedamo se problema sanitarij na igrišču v enoti Ježek. Se naprej bomo iskali ustrezne rešitve, dokler pa 
sanitarij na igrišču ni se otroci na igrišču igrajo lahko toliko časa, dokler sta prisotni dve strokovni delavki. 
Možnosti smo letos že proučevali, naročila sem arhitektki Poloni, da si igrišče ogleda in pripravi predlog. 
Povratne informacije nimam, Izdelava WC —je v planu za leto 2017. 

ŽIV ŽAV 
1. Kdaj se bo saniralo igrišče in sicer: 

- odvodnjavanje celotnega igrišča, kjer se zadržuje voda po dežju, snegu 
Odvodnjavanje je celovitejši problem, ki ga na igrišču poznamo že vrsto let in s katerim smo že seznanili 
ustanovitelja (večkrat, ko je bil del igrišča odstopljen Prošportu). V letu 20 1 6 smo na MO Kranj oddaj ali 4 
letni razvojni program 20 1 7-2020 (potrebne večje investicije in potrebne energetske sanacije) in urejanje igrišč  
smo uvrstili v leto 2020. Za vsako Ieto smo planirali cca 370.00 € do 380.000 € investicijskega transferja in v 
kolikor bomo dobili manj denarja vsako leto, se določene planirane stvari ne bodo uredile. 
- zamenjava sedišča na gugalniku krožniku, na kateremje tako dotrajana guma, dajo vsakodnevno s težavo 
odstranjujem iz hlač  otroka 
Predvidevam, da je to nihajna gugalnica, hišnik bo preveril sedež, izpeljalo se bo popravilo oz. zamenjava. 
- zasip in zatravitev lukenj na igrišču 
- navedeno delo je redno vzdrževalno delo hišnika, ki se opravlja tekoče (možnost naročiti pesek, prst, 
semena...). 
- zasip in položitev zaščitne gume na mesta pod igrala (gugalna vaga, tobogan, hiška s toboganom,. ..) 

-igrišče enote Živ Žav je v delu tekočega vzdrževanja (celovitejši poseg - obnova igral, varovalna podlaga) v 
planu zavoda za leto 201 8, v delu menjave opreme (osnovnih sredstev) in večjih posegov (npr. odvodnjavanje, 
drenaža. ..) z namenskim investicijskim transferjem s strani MO Kranj pa leta 2020. 
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BIBA 
Preclvidenaje bila sanacijo Bibe, kaj konkretno je mišljeno pod to sanacijo in ali obstajajo že načrti? 
Nekaj let nazaj (ob porastu števila otrok in iskanju kapacitet)je bila s strani MO Kranj pripravljena idejna 
osnova za novi več  (12) oddelčni vrtec (obstoječi naj bi se porušil). Z namenom postavitve nove stavbe (veliko 
večje) na del kjerje obstoječa stavba in obstoječe igrišče, je MO Kranj leta 2010 dokupila travnik, ki bi bil 
namenjen ureditvi parkirišča in novega igrišča večjega vrtca. 

Ideja je bila kasneje OČITNO s strani MO Kranj opuščena. Leta 2015 je MO Kranj na ministrstvo za šolstvo in 
šport posredovala vlogo za Soglasje ministrstva k delovanju enot na manjših igralnih površinah od predpisanih 
(za obdobje od leta 1 .9.20 1 5 - 3 1 .8.20 1 7) v kateri je potrebno navesti kako bo ustanovitelj do 1 .9.20 1 7 rešil 
problem kapacitet za otroke, za katere bo ob upoštevanju normativa zmanjkalo prostora v posamezni 
enoti. Kot eno izmed možnosti je bila navedena tudi novogradnja Bibe. 

NOVE KAPACITETE DO 1.9.2017 
Možne 
nove 
kapacitete 

Razvojni 
programi 
občine 

Aktivnosti za 
zagotavljanje 
prostih mest 

Vrsta 
investicije 
__________ 

Do kdaj bo 
zagotovljen 
prostor 

Zmožnost nove 
kapacitete 
________________ 

Vključenost otrok 
v nove kapacitete 
__________________ 

NOVA 4e 5a - kupljeno 6a - do 1.9.2017 12 oddelčna enota Biba v celoti - 
BIBA zemljišče za novogradnj enota 45 
(obstoječa novogradnjo v a 4 x I.SO - 14 = otrok 
Biba se letu 2010, 56 	 1 iz enote 
podre) izdelana idejna x K-19 = Najdihojca - 67 

zasnova 19 otrok 
1 x 3-4 - 

19 iz enote Ziv Zav 
=19 	2 -47 
x II.SO  HET - otrok 
21=42 iz enote 

4 x II.SO  HOM Mojca - 39 
- 24 = otrok 
96 iz enote 

232 prosta Cenča - 16 
mesta otrok 

iz enote Matija 
Cop - 8 
otroci 

iz enote Ježek - 
10 
otrok 
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NOVA 4e 5d - PZI (že 6d - do 1.9.2017 4 oddelčna 
pridobljeno rekonstruk enota 

CIRA gradbeno cija 1 x I.SO - 14 = iz enote Janina - 
CARA dovoljenje) 14 	 1 10 
(Kekec x K- 1 9 = otrok 
ostane, Čir 1 9 iz enote Cira Cara - 
aCara 2xILSO 50 
ostane, HOM - 24 = otrok 
telovadnica 48 prosto 
v Janini 6 1 prostih mesto 
ostane niest 
oddelek) 

ČIRČE 4e 5d - sanacija in 6d - do 1.9.2017 3 oddelčna enota Čirče v celoti - 
(dozidava dozidava se že rekonstruk enota 42 
in sanacija izvaja cija 1 x I.SO - 14 otrok 
obstoječih 14 	 1 
prostorov) x K- 1 9 = iz enote 

19 Sonček -5 
1 x II.s0 otrok 

HOM - 24 = iz enote Mavčiče - 
24 10 

57 prostih otrok 
niest 

Ali vsa obstoječa igrala ustrezajo standard in so skladna z zakonom o splošni varnosti proizvodov. Imate 
pozitivno rnnenje zdravstvenega inšpektorata oz. ustrezno usposobljene osebe, ki opravi vsakoletne glavne 
preglede. Ce je mnenje o ustreznosti negativno, zakaj se igral nemudoma ne zamenja. 
Zdravstveni inšpektorat ne izdaja mnenja glede ustreznosti igral. 
V zavodu pri vseh pregledih (rutinskih, periodičnih in letnih) sodeluje vzclrževalec enote, ki je ustrezno 
usposobljen kot »odgovorna oseba za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč« (na obdobje 5 Iet), pri 
letnem pregledu pa dve osebi. 
Kar nekateriin igralom v enoti Biba nianjka ustrezna podlaga, kot iia več  igriščih enot. 
V letu 201 6 se je v enoti obnovilo peskovnike in odstranilo dotrajano nihajno gugalnico, ob Ietnem 
pregledu pa bo posebna pozornost namenjena dve igralom, ki sta še predvideni za menjavo. 
Igrišče je predvideno celovite obnove v letu 201 8,. 
Zakaj so novi peskovniki manjši od prejšnjih? 
Obstoječi peskovniki so bili dimenzij: 
Stari peskovnik j e bil maksimalnih dimenzij cca. 3 ,60 
x 2,00 m. Zahteve za novi peskovnik so bile v javnem 
naročilu enake: 
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Dobava in montaža novega igrala - peskovnika. 
Igralo je dim. 3,60 x 2,00 m, nepravilne oblike, 
izdelano iz gunrijastih čokov fi 15 cm, položenih 
vertikalno. Oblika peskovnika naj sledi obstoječi 
obliki peskovnika. Hkrati izvajalec v okviru te 
postavke dobavi tudi ponjava za prekritje peskovnika, 
zelene barve, z vrvjo za fiksiranje ponjave. Mivka 
ni predmet postavke. Za igralo mora izvajalec ob 
primopredaji dostaviti certifikat SIST EN 1 176 -1 in 
SISTEN 1177. 

Nadzor nad izvedbo del je naredila nadzorna in 
načeloma ne bi smelo pri realizaciji odstopanj od 
zahtev. 

SVET STARŠEV 
Vključevanje vzgojiteljic v dodatne dejavnosti in kontrola 

Strokovni delavci v vrtcih so zavezani nacionalnemu dokumentu Kurikulum za vrtce, ki je strokovna podlaga 
za izpeljavo različnih programov. V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji, in iz njih izpeljana načela 
temeljnega vedenja o razvoju in učenju otroka v predšolskem obdobju. Primeri vsebin in dejavnosti na 
poasameznih področjih so med seboj povezana in so postavljena v kontekst vsakodnevnega življenja v vrtcu. 
Nekatere medpodročne dejavnosti kot so skrb za zdravje, varnost v prometu, varnost nasploh... se kot rdeča nit 
prepletajo skozi vsa področja in so del otrokovega vsak dana. 
V Kurikulu so opredeljene tucli dodatne dejavnosti. Strokovni delavci jih ponudijo upoštevajoč  vse elemente 
Kurikula, predvsem pa razvojne posebnosti posameznega otroka na nivoju oddelka. Strokovni delavci določene 
cilje načela upoštevajo tako, da jim ponudijo drugačne vsebine, ki so vezane na cilje.. Npr. Projekt zdravje, 
varno s soncem, to so projekti, naj bi postali stalnica oz. način življenja. Smtramo, da so to dejavnosti, ki so 
pomembne, dajih Kurikul vključuje v medpodročne dejavnosti in naslednje leto bodo vanj vključeni vsi 
oddelki. 

Poudarjamo, daje vzgojiteljica dolžna načrtovati dejavnosti tako, da imajo otroci možnost izbire med različnimi 
dejavnostmi in vsebine, glede na njihove želje, interese, sposobnosti.. .pri čemurje zelo pomembno, da gre za 
izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro sodelovanja oz. nesodelovanja. Otroci 
dobijo enako, vendar na drugačen način. 
V osnovi je dolžna izvajate cilje in načela, glede na otrokov razvoj, na lokalno okolje, kjer se enota nahaja. 
Pomočnice ravnateljice spremljamo delo strokovnega kadra. O načrtovanju, izvajanju in evalviranju se z njimi 
pogovorimo, jih spodbujamo, jim pomagamo pri vključevanju v določene dodatne dejavnosti, projekte ki so 
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osredotočni na otroka, oz. kaj bo otrok s tem pridobil. Prav tako se o sami stroki, ciljih, načrtih posameznih 
oddelkov v KV pogovarjamo na letnih pogovorih. Na osnovi njihovega dela se oblikuje tudi letna ocean. 

Vprašanja o šolanju kadra za prvo pomoč  in oživljanje 

Skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki delodajalce obvezuje zagotoviti, daje v delovnem procesu 
v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisotna oseba (ena oseba na 20 zaposlenih), 
usposobljena za izvajanje prve pomoči, imamo v vseh enotah določeno število ustrezno usposobljenih oseb, že 
vse od leta 2008. V zavodu smo skladno z zakonodajo leta 20 1 2 vzpostavili tudi 6 ekip prve pomoči za primer 
naravne nesreče (zakonska osnova na 300 oseb ena ekipa). Vsaka ekipa ima vodjo, namestnika in 3-4 člane ter 
1 člana (moški) za tehnično pomoč. Vsi člani vseh ekip irnajo kratko 6-8 umo usposabljanje za prvo pomoč, 
opravljeno na RK, dva člana vsake ekipe pa tudi opravljeno 70 - urno usposabljanje (bolničar) na RK. V letu 
20 12 smo vse strokovne delavce preko intemih izobraževanj (izvajala jih j e zdravnica, spec. pediatrije) 
usposobili s področja t. i. »pediatrične prve pomoči«, za karje vsak prejel tudi ustrezno gradivo in potrdilo. 
Usposabljanje je bilo ponovno strokovnim delavcem ponujeno (kot ena izinecl izbir izobraževanj s področja 
zdravstva) leta 20 1 3. Leta 2014 smo celostno uredili (obnovili pretečeno vsebino, menjali, dokupili. ..) vse 
omarice in torbe prve pomoči (letovanja, izleti), leta 2015 pa vse enote opremili še z blazinicami za gretje 
oziroma hlajenje. 

Periodika usposabljanj je na 5 let, zato ponovitev načrtujemo za Ieto 20 1 7 (usposabljanja članov ekip PP, 
usposabljanje po ZVD-ju, usposabljanje vseh strokovnih delavcev za PPP). 


