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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV KRANJSKIH VRTCEV 
z dne 24.04.2017, ob 17. uri v dvorani mestne knjižnice Kranj 

Začetek sestanka: ob 1 7. 1 5 

Prisotni: 
• Aleš Bešter, predsednik SSt 
• Robert Lakner, namestnik predsednika SSt 
• mag. Tea Dolinar, ravnatelj ica 

Predstavniki staršev oddelkov Kranj skih vrtcev 
(glej listo prisotnosti - priloga 3): 

Opravičeno odsotni: 
Sandra Gazinkovski, Tijana Obradovič, Saša Simeunovič, Amer Bekteševič, Urša 
Jagodic, Gregor Juhant, Robert Petelinšek Bratun, Sašo Tomc, Mojca Valjavec, Maja 
Osrajnik, Anja Frkovič, Franc Lautar, Nina Urbiha Huseinovič, Rok Zornada, Matej 
Ošlaj, Petra Cerc, Lea Remic, Maja Žnidaršič, Marjana Komljenovič, Rosana Stebe, 
Albina Ribič, Boštjan Kerbev, Rožle Kadunc, Lilijana Anakieva, Klemen Oblak, 
Manca Fojkar, Andreja Rupar Bizovičar, Primož Rappl, Tomo Triller, Ziga Ster, 
Aljoša Kavčič, Igor Mubi, Boštjan Eržen 

Neopravičeno odsotni in s tem neupoštevanje 14. člena poslovnika: 
Spela Toplikar Jakovchevski, Staša Lužan, Blagica Petrova, Igor Eorevič, Katja 
Traven, Matej Belingar, Damjan Klemenčič, Miha Jenko, Maja Zakotnik, Spela 
Palovšnik, Peter Veselič, Dejan Blagojevič, Zofija Baškarad, Sanja Grobovšek, 
Selman Corovič, Suzana Jovič, Sanela Bilanovič, Vesna Slapšak, Nataša Stenovec, 
Maša Kesič, Katarina Jakelj, Spela Janša, Ana Rožrnan, Gregor Rožman 

Dnevni red: 
1. Uvodna opravila Sveta staršev v skladu s poslovnikom - ugotovitev prisotnosti! 
sklepčnosti, potrditev predlogov sprememb 
2. Predstavitev načrtovanih del po enotah v letu 2017 v skladu s sprejetim finančnim 
načrtom 2017 ter napoved načrtov za Ieto 2018 
3. Evalvacija— izvajanje LDN 2016/17 
4. Predlogi staršev za načrtovanje programa LDN 2017/18 
5. Uveljavljanje interesov staršev 
6. Potrditev predlaganih sklepov iz 2. seje ter obravnava in sprejetje sprememb 
7. Poročila predstavnikov staršev o delu Sveta zavoda v skupini za prehrano 
8. Odgovori predstavnikov Kranjskih vrtcev na vaša vnaprej zastavljena vprašanja 
9. Razno 
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Ad/1 
V uvodu vodstvo SSt ugotovi, da SSt ni sklepčen, ker ni prisotna vsaj polovica 
predstavnikov staršev. 
Prisotni starši se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 

Ad/2 
Ravnateljica je po enotah prestavila načrtovana obnovitvena dela, ki bodo v večini 
potekala poleti 20 1 7. 
GIej prilogo 1. 

• Starše je zanimalo, zakaj je v novem vrtcu Čirčah potrebnih tako veliko 
popravil. Ravnateljica pojasni, da vsa dela niso bila zajeta v razpisno 
dokumentacijo, zato je sedaj potrebno to enoto v celoti dokončati. 

• Prav tako je starše zanimalo, zakaj je v Bibi izredno malo načrtovanih del glede 
na to, da je vrtec v slabem stanju. Ravnateljica pojasni, da sta enoti Biba in 
Cebelica v najslabšem stanju med vsemi enotami, a zaenkrat s strani MOK še 
ni zagotovljenih sredstev za celovito sanacijo ali gradnjo novega objekta na teh 
dveh lokacijah. Letos je prioriteta na vseh Iokacijah celostna ureclitev igrišč  - 
tudi v Bibi in Cebelici. 

Ad/3 
Ravnateljicaje predstavila evalvacijo LDN 20 1 6/17 in izhodišča za bodoče delo. 
Glej prilogo 2 

• Pregled pedagoškega dela strokovnih delavcev v oddelkih 20 1 6/1 7 
• Napovedbližajočih se dogodkov, dejavnosti 

sestanek z županom in predstavniki MOK ter SZ v RO, 5.5.2017. 
v počitnice - 28.04.2017 - dežurna bo enota Najdihojca 

Nabava  materiala za ustvarjenje, CD — predvajalniki, računalniki za 
organizacijske vodje, žoge 

v Office 365 
v Uspeh na razpisu Ministrstva za zdravje - smo konzorzijski partnerji pri 

projektu celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in 
njihovih družin pod okriljem OZG, ki je financiran s strani ESS in MZ 
v obdobju 2017 - 2019. 
Povabilo Kranjskih vrtcev v pilotni projekt MZ na področju 
izobraževanja zaposlenih in staršev s strani NIJZ. Cakamo razpis z 
dodatnimi informacij ami. 

Posebna problematika se nanaša na izterjavo zapadlih terjatev iz naslova 
oskrbnin. Vodstvo in računovodstvo so sprejeli odločitve - ukrepe za zajezitev 
problematike. 

Ad/4 
Starši pohvalijo program in dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci v Kranjskih 
vrtcih. Izrazijo željo, da bi bile vse enote Kranjskih vrtcev enakomerno vključene v 
različne projekte, ki potekajo na lokalni, državni ali mednarodni ravni. 

Starši predlagajo, da bi bilo potrebno iz naslova evropskih sredstev pridobiti še več  
denarja, ki bi bil namenjen izobraževanju pedagoškega kadra. 
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Ad/5 
Aleš Bešterje povzel zapise iz ZOFVI, Kurikuluma za vrtce, Etičnega kodeksa za vrtce 
ter spletne strani Inšpektorata za šolstvo in šport. 

Uveljavljanje interesov staršev 
- Zakon (ZOFVI) navaja, da se za organizirano uresničevanje interesa staršev v 

javnem vrtcu oblikuje svet staršev 

- Prav tako so po istem zakonu strokovni aktivi v vrtcu dolžni obravnavati 
przpombe staršev 

- Zakon (ZOFVI) določa, daje medpristojnostmi sveta zavoda obravnavanje 
zadev, ki mujih predloži svet staršev 

Starši: 
• imajo pravico do sprolne izmenjave resničnih informacj in poglobljenega 

razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom 

• imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in 
dela v vrtcu in skupini 

morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegali v slrokovno 
avtonomnost vrtca. 

• imajo pravico do spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kotprimarnih 
skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokov razvoj in vzgojo 

v skladu s Kodeksom etičnega ravnanja v vrtcih morajo vzgojiteljiprisluhniti 
pripombam staršev o vzgojnih pristopih in postopkih vzgojiteljev 

V kolikor pride do razhajanja interesov, težav, domnevnih nepravilnosti je smiselno 
upoštevati postopnost: 
Konstruktivni prvi koraki: 

- Vzgojitelj, organizacijski vodja enote 
Pomočnica ravnatelj ice 
Ravnatelj 

Aiternativni drugi koraki: 
- Svet zavoda (možna pomoč  SSt) 

Svet zavoda odloča o pritožbah v zvezi z obveznostmi in odgovornostmi 
iz delovnega razmerja zaposlenih v vrtcu (ZOFVI) 

- Inšpektorat za šolstvo (tudi anonimno) 
zaposleni za pravilnost dela odgovarjajo uporabniku (jinancerjem), 
torej staršem 
starši smo ustrezni kanal zaprjavo in opozarjanje na nepravilnosti v 
zavodu 

MIZS navaja, da smo upravičeni pobudniki za izredni nadzor inšpektorja v sledečem 
vrstnem redu: slarši, svet staršev, predstavnik sindikata in tudi zaposleni v vrtcu 
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Ad/6 
Ker j e bilo udeleženih staršev na s St manj kot polovica, se ponovno niso mogli potrditi 
sklepi predlagani za 2. sejo sst. 

Robert Laknerje pri tem povedal, da smo tudi na seji SZ govorili o potrebi za ponovno 
vzpostavitev sestankov na nivoju posameznih enot. V ta namen je bil že na 2. seji SSt 
predlagan sklep o ustanovitvi delovnih skupin po posameznih enotah v skladu s 6. 
Clenom ZOFVI. 

Aleš Bešterje dodal, da prav zaradi nesklepčnosti ne moremo sprejeti predloga novega 
poslovnika SSt med katerimi je dodatna pomembnejša sprememba da: 

,, Clan sveta staršev ne srne biti zaposleni delavec v Kranjskili vrtcih. 
Zapis je v mnogih poslovnikih svetov staršev. Sporno je, da na ta način ena oseba 
podaja glas dvakrat, tako v postopku izbire ravnatelja, kot tudi pri volitvah članov v SZ. 

Ad/7 
G. Lakner je v uvodu pojasnil, da o problematiki prehrane govorimo tudi na sejah SZ 
saj je strošek živil največji strošek zavoda na katerega lahko vplivamo. Ponovno je 
izpostavil, da gre za skoraj 3 mio EUR v 4 letih in da še vedno niso dobili pojasnila 
kako, da imamo skoraj za tretjino višje stroške za prehrano v primerjavi z drugim 
velikim vrtcem, kjer pripravljajo kvalitetnejšo prehrano. Ter jo tudi uspešno 
komercialno tržijo je še dejal. 

Na 1. Sestanku skupine za prehrano je organizator prehrane omenil pogodbene težave 
z dobavitelji v zvezi z javnim naročilom za živila. Te so nastale tudi zaradi osnovnih 
uskladitev z že 1 2 let starimi smernicami (1 00% sok, kruh, ki ustreza merilom kakovosti 
in ukinitev industrijskih juh). G. Laknerje dodatno pojasnil, da nam je ravno to javno 
naročilo na prvi seji CSS 2015/2016 ga. Podpečan predstavila kot najboljše v Sloveniji. 
Zdi se mu tudi neprimerno, da so tako nedolžne pobude in zavzemanja za praktično 
samoumevne izboljšave povzročile toliko slabe volje in upora pri nekaterih zaposlenih 
v vrtcu in nekaterih starših. Podobno se je lani zgodilo, ko smo v zapisnik CSS zapisali, 
da smo člani Delovne skupine za prehrano predstavili dva namaza, kot predlog za na 
jedilnik vrtca. Tudi tokrat sta bila dana v degustacijo prisotnim članom sveta staršev 
namaza iz enostavno dobavljivih sestavin, ki spadajo med varovalno prehrano (brez 
dodatka sestavinlsnovi, ki so po smernicah odsvetovane ali prepovedane). Bila sta 
dobro sprejeta s strani prisotnih staršev na 3. seji SSt 2016/2017. Prav tako starši niso 
imeli pomislekov o senzorični primernosti za otroke. Izpostavil je tudi, da se 
izobraževanje zaposlenih na področju vloge prehrane pri majhnih otrocih, ki je bilo del 
Letnega delovnega načrta (LDN) zavoda ne izvaja in daje težko pričakovati konkretne 
premike na bolje, če zaposleni ne razumejo pomena ustrezne prehrane otrok. To 
vsebino iz LDN j e vodstvo na začetku šolskega leta podrobno predstavilo članom SSt, 
vendar sedaj v priloženi evalvaciji LDN ni niti omenjena. 

Osnovno izhodišče Delovne skupine za prehrano SSt je več  v vrtcu pripravljene sveže 
hrane, ob tem se zavedajo kadrovske podhranjenosti. Pojasnil je, da v zadnjem uradnem 
izračunu za delavce v kuhinji, organizator ZHR ga. Podpečan, prikazuje pavšalno 
skoraj 1 0 otrok več  na kuharja, kot jih ima po pavšalnem izračunu drugi največji vrtec 
v Sloveniji (Velenje). Z vrtci, ki so znani po več  sveže pripravljeni hrani pa je razlika 
še večja. Dodal je še, cla so od začetka zahtevali, da se kritične spremembe izvajajo 
preverjeno, postopoma in nikakor ne na račun otrok, kot se j e to zgodilo, ko j e v začetku 
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leta 2016 prejšnja ravnateljica čez noč  ukazala ukinitev sladkanja čajev. In to kljub 
opozorilu staršev, da naj se to izvaja postopoma. 

V vrtcu še vedno ne izvajajo in objavljajo vprašalnika samokontrole za prehrano je še 
dodal. Ob prikazu količinske nabave zelenjave v vrtcu, ki dosega približno polovico 
tega, kar naj bi po smernicah vrtec ponujal otrokom, je g. Lakner povedal, da tudi sam 
ne verjame, da so polno predvideno količino zelenjave vrtčevski otroci sposobni pojesti. 
Osnovni problem vidi v enostavnosti zavajanja staršev s strani bivše ravnateljice, ki je 
na seji sveta staršev zatrjevala, da ponujajo ustrezno količino zelenjave. Se huje je, da 
je bil iz vrtca poslan dokument s količinami, kjer je zapisan avtor »MarjetaP«, ki ne 
loči pravilno niti katera živila spadajo po smernicah med zelenjavo. 
Omenil je še nekonstruktivne, nepremišljene in v nekaterih primerih morda zlonamerne 
komentarje posameznih staršev v e-korespondenci SSt, ki pa so bili hkrati na prvih dveh 
sejah SSt celo neopravičeno odsotni. Za pojasnilo kako predaleč  gre vse skupaj je 
navedel primer ene od s strani vodstva navedenih vzgojiteljic, kije menda poslala starša 
z listkom, da se gresta pritožiti k organizatorju prehrane? Med drugim sta starša menda 
navedla, daju moti,da bi se govejajuha začela kuhati iz mesa in predlagala naj se raje 
tista iz »vrečke«? Ce pa je prišlo do napake ali nesporazuma se to lahko pove, se 
opraviči, s čimer je stvar urejena. Vsekakor pa dva primera »groženj« vodstvu KV in 
SSt s tožbo niso ustrezen način reševanja napak. 
G. Lakner je pojasnil, da so starši v Delovni skupini za prehrano SSt KV še vedno 
dosegljivi na email skupine (prehrana.kr.vrtci(mai1.com) in odgovarjajo na vsa 
vprašanj a v zvezi s prehrano, ki niso zlonamerna, 

Ga. Dolinar je dodala, da se mora hrana v vrtcu pripravljat z upoštevanjem posebnosti 
za majhne otroke. Če je to zaposlenim všeč  ali ne. 

Ad/8 
Izpostavljen je bil izbor fotografa. Izbrali so fotografa z referencami. Glavni kriteriji 
so: 

način plačila - v poštev pride samo direktna komunikacija s starši (brez 
gotovinskega plačevanja vzgojiteljicam ali plačila preko Kranjskih vrtcev) 
dobre reference - sposobnost dela fotografa z najmlajšo populacijo (način dela 
fotografa v vrtcu se zelo razlikuje od dela fotografa v šoli; otrok se lahko boji, 
potrebno ga je ustrezno motivirati, časovno zamudno delo, ker je potrebno 
vključevati igro, otroke motivirati za sodelovanje ...) 

Ad/9 
• Starši predlagajo, da se spremeni dikcija pri začasni odjavi otrok, kije omejena 

na največ  60 dni. Julij in avgust imata skupaj 62 dni. Zaradi tega bilo smiselno, 
da se dikcija spremeni na največ  62 dni. Trenutno so starši v poletnih mesecih 
primorani plačati dva dni prisotnosti. 

• Pred enoto Sonček naj bi se zadrževala vozila z narkomani. Starši imajo 
fotografije, kijih bodo poslali ravnateljici. Ravnateljica poda prijavo na policijo. 

• Starši so prejeli anketo o zadovoljstvu s prehrano Kranjskih vrtcev. Se vedno pa 
nimajo e-naslova vrtčevske skupine za prehrano, kamor bi pošiljali vprašanja 
povezana s prehrano. 

Ad/1O 
V zvezi z objavljenim1 imeni v osnutku priloge zapisnika 2. Seje SStje eden od staršev 
izrazil bojazen, da so bili zaposleni v KV s tem neupravičeno izpostavljeni. 
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G. Bešterje pojasnil, da so imena vzgojiteljev (Jana Basej, Nataša Pazlar Intihar, Cveta 
Karoly) zapisana v internem dokumentu sst in ta ne bi smel krožiti med tretjimi 
osebami, ki niso člani SSt. Dokument niti ni formalno objavljen niti anonimiziran in 
tisti, ki so ga posredovali naprej so povzročili slabo voljo med zaposlenimi. Posebej je 
bilo poudarjeno, da so pisni odgovori in imena prišli iz vrtca in tekst ni spisalo vodstvo 
SSt, kot so nekateri namigovali je dodal g. Lakner. Pri tem ugotavlja, daje šlo za precej 
nepremišljena dejanja s strani zaposlenih, ker s tem tvegajo kršitev Kodeksa ravnanja 
javnih uslužbencev, Etičnega kodeksa za vrtce, ter potencialno Zakona o varovanju 
osebnih podatkov. Za kršitve slednjega je po Kolektivni pogodbi za zaposlene 
predvidena tudi odpoved pogodbe iz delovnega razmerja. G. Bešterje nadaljeval o tem, 
da se morajo tudi člani SSt zavedati, da so sprejeli funkcijo, ki je javne narave in 
posledično so imena članov predstavnikov oddelkov javna, kot tudi njihovo delovanje 
vSSt. 
Bešter je pojasnil, da je osnutek zapisnika formalno brez vsebinskih pripomb članov 
sst in s formalnim sprejetjem čaka ravno zaradi razjasnitve zapleta glede imen. 
Upoštevati je potrebno, da so problematiko izpostavili starši, ki so sodeč  po pisnem 
pojasnilu vodstva podatke pridobili od vzgojiteljev. Nekdo je v nekem trenutku navajal 
neresnice 92. predstavnikom v svetu staršev ter posredno več  kot 3.000 staršem otrok 
Kranjskih vrtcev. Zatoje to potrebno razčistiti. Glede pravilnosti objave imen in vsebin 
v zapisniku smo pridobili tudi pravno mnenje ustanovitelja, kot tudi pojasnila iz pisarne 
Informacij skega pooblaščenca. 
G. Lakner je dodal, da je bilo zaradi občutljivosti te teme poslanih več  e-sporočil 
vodstvu in OP, da naj bodo prepričani o tem, kar so pisno posredovali SSt v odgovor. 
To je bilo izpostavljeno ustno tudi na nekaterih sestankih, med drugim na 3. seji SZ, 
kjer so bili vsi prisotni s strani g. Beštra seznanjeni s problematiko, ugotovitvami 
vodstva vrtca in za v zapisnik SSt posredovanimi imeni. Pomislekov ni bilo. Podan je 
bil dodaten komentar s strani v KV zaposlenih članov SZ, da gre ponovno za že »znana 
irnena<. 

Sestanekje bil zaključen ob 19.30. 

Zapisnik zapisala: 	 Predsednik SSt Kra] 
Tatjana Naglič, poslovna sekretarka 
Aleš Bešter, predsednik SSt Kranjskih vrtcev 

Priloge zapisniku: 
• priloga 1 - Evalvacija LDN 2016/17 
• priloga 2 - Lista prisotnosti 
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EVALVACIJA PEDAGOŠKEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 
2016/17 

Svet staršev, april 2017 

1. URNIK DELA ZAPOSLENIH 

Vzgojiteljice in pomočnice/ki vzgojiteljic imajo urnik načrtovan tako, da je zagotovljena 
sočasnost v oddelku (4 oz. 6 ur), skladno z Zakonom o vrtcih. Delovni čas strokovnih 
delavcev se v nekaterih enotah prilagaja številu otrok v jutranjem in popoldanskem času. 

2. IZVEDENE SKUPNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V KRANJSKIH 
VRTCIH do aprila 2017 

• V tednu otroka so v enotah potekale različne dejavnosti, delavnice, igralne urice, ure 
pravljic, srečanja z vsebinsko usmeritvijo »Svet, v katerem želim živeti«. 

• Prireditve v Veselem decembru so bile pestre, zanimive: 
- obisk dedka Mraza v enotah in oddelkih, 
- baletna predstava Pepelka, 
- predstava Cevelj leze - čevelj gre, 
- Iutkovne predstave, dramatizacije, ure pravljic, glasbene pravljice, ki so jih pripravile 

strokovne delavke za otroke svoje enote in drugih enot, 
- predstave, ki so jih pripravili starši v posameznih oddelkih in enotah, 
- čajanke, 
- prednovo!etni bazar... 

• V mesecu kulture: 
- ogledi kulturnih ustanov, 
- razstave na temo »bilo je nekoč«, 
- obisk kulturnega delavca v enoti oziroma v oddelku, 
- recitali otroške poezije, 
- spoznavanj e različnih zvrsti uinetnosti. 

• Posamezni oddelki zaključujejo projekt »Pasavček«, prav tako akcijo AMZS 
»Varno v prometu«. 

• Izvedene so bile vse organizirane kulturne dejavnosti na nivoju Kranjskih vrtcev. 

• Štiri izvedbe koncerta v Glasbeni šoli Kranj za otroke starejših skupin. 

• Obiski Mestne knjižnice Kranj: poleg rednih obiskov potekajo tudi vodeni in 
organizirani obiski po razporedu. 

• Dejavnosti v okviru praznovanja 50. letnice: Dejavnosti, razstave... po enotah, 
osrednja prireditev v Prešernovem gledališču, razstava v izložbah nekaterih trgovin. 
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• Športno-gibalne obogatitvene dejavnosti v izvedbi strokovnih delavcev in 

sodelovanju z zunanjimi sodelavci: 

- Mini olimpijada 
- V organizaciji Zavoda za šport in Olimpijskega komiteja 13. 9. 2016 v Sportnern parku 

Kranj. Vključeni so otroci iz najstarejših oddelkov. 
- Ciciban planinec za otroke od 4 do 6 
- MaIi sonček za otroke od 2 do 6 Iet v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 
- Rolanje in kolesarjenje poteka najbolj intenzivno v tem času. 
- Vadbo osnovne motorike smo izvedii v času vadbe v telovadnicah. 
- V sodelovanju z Zavodom za šport Kranj in Plavalnim klubom Triglav izvajamo tečaj 

Vrtec v vodi od septembra do februarja za otroke od 5 do 6 let. Tečaj se izvaja 6 dni med 
8.45 in 11.45 v olimpijskem bazenu. 

- Tudi v tem šolskem letu bomo v telovadnicah v sodelovanju z Jecom šport - športno 
šolo, za otroke oddelkov 5-6 Iet organizirali vodene igre z žogo. 

- tečaj drsanja za otroke 5-6 let in za otroke letnika 2011, ki so vključeni v mlajše 
oddelke. 

- 7. 4. 2017 Dan zdravja s tekom in gibalnimi aktivnostmi preko celega dopoldneva pod 
sloganom Tek = zdravje = življenje ali Kranjski vrtci smo fit. Tek bo namenjen otrokom 
ocl 1 do 6 leta in zaposlenim v strokovni, tehnični, svetovalrii in vodstveni službi. 

- Gibalno-športne aktivnosti v telovadnicah šol in društev je potekalo po razporedu. 
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3. SODELOVANJE S STARŠI 

Posamezne enote so pripravila srečanja otrok, staršev in starih staršev. 
- V Ciri čari je bila skupna prireditev bučarijada, ko so izrezovali buče za strahce in 

kuhali bučno juho. Spomladi so skupaj spuščali v vodo gregorčke, aprila pa bodo 
izvedli še skupni izlet na Mengeško kočo. 

- V Cirčah so strokovne delavke skupaj s starši izdelale novoletna darila za otroke, pred 
novim letom pa je bila tudi čajanka in igrica staršev za otroke. Izveden je bil tudi 
koncert MPZ Petra Liparja, ki so se ga udeležili otroci, starši in stari starši. 

- Skupne dejavnosti za otroke in starše v enoti Cebelica so bile kostanjev piknik, 
tradicionalni slovenski zajtrk, prednovoletni bazar, igrana predstava staršev za otroke 
ter prednovoletna čajanka in predavanje za starše v pomladanskem času Pomen igre za 
otrokov razvoj. 

- Enota Janina je za skupno srečanje pripravila kostanjev piknik, prednovoletni bazar, 
spuščanj e gregorčkov. 

- Ježek je do sedaj izvedel: obisk sadjarstva Markuta, razstavo starih predmetov »Nekoč  
je bilo«, urejanje in uporabo gozdne igralnice, ljudske plese (nastop tudi na prireditvi 
ob 50 letuici v PG), orientacijski pohod s starši, gasilsko srečanje skupaj z OS, 
prednovoletne delavnice s starši, novoletni bazar, pomladni nastop za starše... 

- Ostržek do sedaj: Evakuacijska vaj a, predstavitev gasilske opreme, gasilske igre in družerije, 
obisk domačije Kukovič  (dela v sadovnjaku, predelava sadja, od zrna do kruha...), 
praznična čajanka v decembru, medgeneracijsko sodelovanje z Bolnico Golnik (nastop 
otrok, urejanje vitrin v bolnici, obisk bolnikov...) 

- Najdihojca: peka piškotov s starimi starši, s starši pa ustvarjalne prednovoletne 
delavnice, jesenske igre brez meja, pohod z lučkami v okrašeno mesto. 

- Mojca: skupne prireditve: kostanjev piknik, orientacijski pohod v kanjonu Kokre, 
sajenje, urejanje zelenjavnega vrta, otroci igrajo staršem, gibalno popoldne. 

- RO Mojca: izlet v živalski vrt, sajenje češnje, izdelovanje »lanternic«, specialna 
olompiada. 

- Kekec: Kekčeva tržnica, Pohod v gozd (mlinčki), Mizarska delavnica, Peka kruha, 
Novoletni bazar, Pohod okoli Brda, Gibalne delavnice s starši. 

- Sonček: kostanjevo popoldne, plešemo s starši, igramo se družabne igre, otroci 
nastopajo staršem, gibanje z dedki in babicami. 

- V Cenči so imeli skupna srečanja z ustvarjalnimi delavnicami v jesenskem in zimskem 
času, organizirali bodo tudi zaključno srečanje. 

- V M. Cop so jeseni organizirali Bučkarijado, v decembru so starši igrali otrokom, v 
maju pa bodo organizirali Igre brez meja. 

- V Bibi so imeli dve decembrski srečanji in sicer so starši igrali otrokom, ter 
slaščičarsko delavnico z babicami in dedki, v juniju pa bodo organizirali Pozdrav 
poletju. 

- ZZ je že tradicionalno organiziral Veselo skozi mavrico v jesenskem času, vsebina je 
bil orientacijski pohod in čutna pot, decembra se je izvedel Novoletni bazar, konec 
aprila bo ponovno Veselo skozi mavrico pod naslovom Včasih je bilo drugače 

- V Cicibanu pa so izvedli kostanjev piknik. 
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4. DODATNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 

• Ekovrtec: 

- Ločevanje odpadkov, eko kotički, ponovna uporabnost odpadnega materiala, 
varčevanje z vodo, energijo, zbiralne akcije papirja v posameznih enotah. 

- Projekti in tematski sklopi po izboru posarneznih enot se počasi končujejo. 
- Zlato priznanje za predstavitev na sejmu Altermed v Celju. 

• »Fit Slovenija«: Udeležerike so se izobraževale, vnašale novo znanje v neposredno 
delo v oddelku, v enotah so otrokom na razpolago gibalni kotički, gibanje je 
načrtovano v večjem časovnem obsegu, kot prejšnje leto. 

V sklopu omenjenega projekta smo: 
- 15. 10. 2016 obeležili svetovni dan hoje, 
- 20. 01. 2017 Fit dan brez multimedije, 
- 07. 04. 2017 pa smo izvedli TEK=ZDRAVJE=ŽIVLJENJE (Svetovni dan zdravja). 

Program »Etika in vrednote«: Obravnavali smo dva modula: Integriteta in Humanost. 

• Tradicionalni slovenski zajtrk 
V vseh enotah; degustacijski kotički, obiski čebelarjev, povabljeni na zajtrk v igralnico: 
tehnični, strokovni, vodstveni kader, stari starši, znane osebe, predstavniki MO, naši 
upokojenci; 

• Projekt »Spoznavanje kitajske kulture in jezika« še poteka do konca maja. Otroci 
so nastopili na praznovanju kitajskega novega Ieta v Radovljici. 

• Sodelovanje v projektu Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja: nosilec OŠ 
Matije Copa; projekt še poteka. 

• CAP delavnice - za preventivo zlorabe otrok: opolnomočenje otrok z vidika skrbi 
za Iastno varnost: 2 strokovni delavki sta bili izvajalki programa; 

• Strokovno srečanje »Priseljenci med nami« - 1 6. 2. 20 1 7 v Mestni knjižnici Kranj 

Projekti posameznih oddelkov oz. enot na državni ravni 

- Pasavček: Projekt v sodelovanju z Agencijo za varnost v prometu je potekal po prograrnu 
in se končuje v mesecu maju. 

- Varno s soncem. 

Interni projekti. 
Rezultati izvedbe bodo opisani v Poročilih o izvedbi LDN enot oziroma oddelkov. 
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Humanitarni projekti. 
• Zbiranj e zamaškov za Vesele nogice in Rdeče noske poteka neprekinj eno. 
• Božiček za en dan: akcija zelo uspešna. 

5. PREDNOSTNE NALOGE v šolskem letu 2016/2017: 

• Načrtovanje in spremlianje vzgoinega dela 
Izvedenih je bilo 12 hospitacij - spremljanj neposrednega dela z otroki s pregledom 
dokumentacije, svetovanjem in pogovori po hospitacijah. 
Vsakodnevno potekajo nenapovedane in mimobežne hospitacije oziroma spremljanje 
dejavnosti, kjer delavci s strani vodje dobijo neposredno povratno informacijo. 
Poteka tudi natančen pregled priprav na vzgojno delo in svetovanje po pregledu. 
Dosedanja ugotovitev: upoštevanje predlogov pedagoginje in obenem povečanje 
uravnotežene ponudbe področij dejavnosti in dejavnosti preko celega dne. 

• Gibanje za zdrav razvoi otrok in zaposlenih 
- poteka spremljanje gibalnega napredka otrok, ki je strokovnirn delavkam v pomoč  pri 

načrtovanju 
- ozaveščanje otrok: vsakodnevno se izvajajo gibalne dejavnosti v prostoru in na 

prostem 
- uravnotežena ponudba gibalnih dejavnosti se preverja v sklopu preverjanja 

načrtovanja dejavnosti. 

6. DO KONCA ŠOLSKEGA LETA 2016/17 SLEDI ŠE 

• zaključna srečanja s starši 
• zaključni pohod na Stari grad nad Sm1edikom, 
• letovanja: kmetiji Davčen in Ljubica, Pokljuka, 
• Mavrični direndaj, 
• skakanje na prožni ponjavi na Stadionu in napihljivem gradu pred posalueznimi 

enotami. 

Poročilo so pripravile pomočnice ravnateljice: 
Irena Fabian 	 rnag. Tea Dolinar, ravnateljica 
Greta Fister Stamulak 
Greta Kutnjak 
Darja Znidaršič  
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Enota Iine Priiinek Naslov Podpis 
Špela Toplikar Jakovchevski ul. Janeza Puharja 2. 4000 Kranj _________________________________ 

2 Staša Lužan empeterska aiica 53, 4000 Kranj - 
3 Blagica Petrova Planina 29, 4000 Kranj _____________________________ 
4 gor Dordevič  Grintovška ulica 42. 4000 Kranj - 
5 Sandra (azinkovski Retjeva ul. l 7. 4000 Kranj _______________________________ 
6 Alja Laussegger - - Tijana Obradovič  Valjavčeva ulica 14, 4000 Kranj _____________________________ - Saša imeunoviČ  Ul. Tuga Vidmarja 12, 4000 Kranj - 

Jera akovec Nahtigal Hrastje 64, 4000 Kranj 
0 Amer ekteševič  _______________________________________ 

- , 
11 Tamara ancilija Britof95, 4000 Kranj .- - 
2 Urša agodic Vrečkova ul. 9, 4000 Kranj _____________________________ 

BiUana Dukič  Planina 17, 4000 Kranj _____________________________ 
4 Denis Bečkanovjč  Ul. Janeza Puharja 10, 4000 Kranj . 

15 Boštjan mukavec Britof 107, 4000 Kranj _______________________________ 
_________ 6 Gregor hant Ulica Gorenjskega odreda 4, 4000 Kranj 

Robert etelinšek Bratun Cesta na Rupo 15, 4000 Kranj 
- 
- 

Uroš ali Golnik 10, 4204 Golnik 
ašo omc Tenetiše IB, 4204 Goinik - - Marta avs Golnik 185, 4204 Golnik )l1-ut. 

Katja Traven Golnik 55, 4204 Golnik - Matej Belingar Kidričeva cesta 45, 4000 Krarij _______________________________ - Damjan Klemenčič  Goinik 19. 4204 Golnik 
5 Martina Urbanc GoriČe24,42O4Golnik 

________ 6 Mjha Jenko Goriče 46, 4204 Goinik - atricija Hudelja ritof500, 4000 Kranj , 
2 Luka Šmid Mlekarska 12,4000Kranj _________________________ 
3 Mojca VaUavec lanina 20, 4000 Kranj _____________________________ 
4 Monika Gogala Trg Prešemove brigade 7. 4000 Kranj 
5 Maja Osrajnik iica Angelce Hlebee 5B, 4000 Krarij , I 
6 Anja _______________________ truževo 53, 4000 Kranj _______________________________ 
7 Blaž Preložnik 	 \Ulica Angeice Hlebce 5A, 4000 Kranj ___________- 	 - - 



8 Klemen Komurka Trboje l l 8, 4000 Kranj l Franc Lautar C. Staneta Žagarja 2, 4000 Kranj _______________________________ 
2 Maja Zakotnik Kebetova ul. 16, 4000 Kranj _______________________________ 
3 Petra Kerčmar Prešernova l 0, 4000 Kranj . 	]- 
4 - Špela Pa!ovšnik Kebetova ul. 3, 4000 Kranj _______________________________ - Peter Veselič  Partizanska c. 10, 4000 Kranj _______________________________ 

Dejan Blagojevič  Struževo 3D, 4000 Kranj _______________________________ - ierneja Logar Trstenik 103, 4204 Go!nik _____________________________ - Alja Laussegger orlijeva 3, 4000 Kranj _______________________________ - Nina Urbiha Huseinovič  Šorljjeva 8, 4000 Kranj _________________________________ - Rok Zornada truževo 3D, 4000 Kranj _______________________________ - Katia or azrjova 10. 4000 Kranj _______________________________ 
Matej OšIjaj orlijevo 31, 4000 Kranj _____________________________ - Primož vigelj orlijeva 4, 4000 Kranj i —.... — Helena !apar osposvetska u. 13, Kranj ______________________________ 

7 AIeš ešter tica XXXI. divizije 5, 4000 Kranj f 	
J 8 Zofija aškarad oisova 36, 4000 Kranj 

9 Petra Cerc oisova 44, 4000 Kranj _____________________________ 
1 Lea Remic ostje 206a, 4000 Kranj ______________________________ 
2 Katja Buh rastje2ll,4000Kranj ___________________________ 
3 Karmen Lotr,Č  irče 43. 4000 Kranj ( 
1 Maša Šemrov Kidričeva cesta l 4, 4000 Kranj _______________________________ 
2 Sja Grobovšek ritof 238, 4000 Kranj _______________________________ 
3 Maja nidaršič  Uica mladinskih brigad 6. 4000 Kranj _______________________________ 
1 Selman CoroviČ  rubarjev trg 10, 4000 Kranj _______________________________ 
2 Ana nkovec Cankaijeva 13, 4000 Kranj _______________________________ 
3 Anita bad lavni trg6 4000 Kranj i Marjana Komljenovič  Kriška ulica 26, 4000 Kranj _______________________________ 
2 Rosana tebc rečkova ulica 9, 4000 Kranj _______________________________ 
3 Albina Ribič  Predoslje 67, 4000Kranj _______________________________ 
4 Suzana oviČ  Cesta l.maja 69, 4000 Kranj _______________________________ 
5 Sanela ilanoviČ  kalca 12, 4000 Kranj _______________________________ 
(c Boštjan Kerbev Gogalova ulica 7, 4000 Kranj _____________________________ 
7 Dejan obnik uleta Gabrovška 19, 4000 Kranl _______________________________ 



ožle Kadunc Planina l, 4000 Kranj _______________________________ 
9 ilijana Anakieva Gorenjskega odreda 6, 4000 Kranj ______________________________ 
0 lemen Oblak enkova ulica l, 4000 Kranj ______________________________ i andra Preradovič  orenjskega odreda 14. 4000 Kranj J2- 

________ 2 Vesna Slapšak lavni trg 21, 4000 Kranj ______________________________ 
o - Manca Fojkar upančičeva 3, 4000 Kranj _______________________________ 

2 laž Preložnik tilica Angeke Hlebce 5. 4000 Kranj 
3 Anj Rupar Bizovičar taretova 2 l. 4000 Kranj ______________________________ 
4 Zarko Gudalovič  azorjeva 6, 4000 Kranj Č1- 

Primož Rappl uje 8A 4000 Kranj ______________________________ 
2 - Nataša enovec ritof l 76, 4000 Kranj ______________________________ 

(.) 3 omo Triller ritof 145, 4000 Kranj ______________________________ 
l - Rok ojkar VljavČeva 5, 4000 Kranj ______________________________ 
2 iga ter Predos!je 51, 4000 Kranj ______________________________ 

________ - Aljoša KavČiČ  Trg Rivoli 4, 4000 Kranj ______________________________ 
Maša Kesič  Rudija Papeža 34, 4000 Kranj ______________________________ — Katarina Jakelj Ulica Tuga Vidmaija l l. 4000 Kranj ______________________________ ° 	- — ,ela Janša eljakovo naselje 7. 4000 Kranj _______________________________ — Ana Rožman Kutinova ulica 3, 4000 Kranj ______________________________ 

_________ Mubi ožna ulica 6. 4000 Kranj ______________________________ 
3 aša Stenovec Gorenjesavska cesta 36b, 4000 Kranj - Gregor Rožman Kutinova ulica 3, 4000 Kranj ______________________________ — Karmen Strojan ševo 22, 4000 Kranj ____________________________ 

olona Grahek Križnaijeva  pot 4$. 4000 Kranj ______________________________ 
7_ obert Lakner Pševska cesta 48, 4000 Kranj ______________________________ 
8 arla Ferlic Mlakarjeva ulica 22, 4000 Kranj 
9_ etra Bremec Šempeterska ulica 1 1,4000 Kranj ______________________________ 
l Helena Cvek Zg Bitnje 272, 4209 Žabnica 

________ Boštjan Eržen Zg. Bitnje 343, 4209 Žabnica ______________________________ 




