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Ljubljana, 25. 10. 2021

ZAPISNIK 1 . REDNE SEJE SVETA STARŠEV VRTCA MIŠKOLIN
Z DNE 20. 10. 2021
Pričetek seje ob 16.30.
Lista prisotnosti priložena zapisniku.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika pretekle seje Sveta staršev.
2. Izvolitev novega predsednika Sveta staršev, predstavnika v Svetu zavoda.
3. Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju Letnega delovnega načrta v šolskem letu
2020/2021.
4. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022.
5. Predlogi, pobude, vprašanja.
K točki 1:
Ravnateljica Vrtca Miškolin Edita Feist je predstavila zapisnik prejšnje seje. Ob tem je
pojasnila, da so se v enotah Novo Polje in Zajčja dobrava z zamudo odvijale sanacije, vendar
so do sedaj uspešno zaključene. Pojasnila je, da so vse enote Vrtca Miškolin obnovljene,
energetsko sanirane in jih je sedaj potrebno le sproti vzdrževati.
Ob tem je izrazila še željo po večnamenskem prostoru v Vrtcu Miškolin ter ureditvi igrišča v
enoti Novo Polje; to željo je podala tudi Mestni občini Ljubljana.
SKLEP 1: Člani Sveta staršev Vrtca Miškolin so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik
prejšnje seje.
K točki 2:
Nov predsednik Sveta staršev Vrtca Miškolin je g. Jure Jesenovec. Otrok prejšnje
predsednice, ge. Ine Orsag, je odšel v šolo, zato je bila potrebna izvolitev, oz. potrditev
novega predsednika Sveta staršev Vrtca Miškolin.
SKLEP 2: Člani Sveta staršev so z dvigom rok soglasno potrdili kandidata za novega
predsednika Sveta staršev Vrtca Miškolin, gospoda Jureta Jesenovca, ki bo tudi nov
predstavnik v Svetu Vrtca Miškolin.
K točki 3:
Ravnateljica je predstavila Poročilo Vrtca Miškolin o izvajanju Letnega delovnega načrta v
šolskem letu 2020/2021; podrobneje tudi prednostno nalogo/rdečo nit Zdravje in odnosi ter
cilje in dejavnosti nekaterih projektov Vrtca Miškolin (FIT projekt, projekt EKO vrtec,
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projekt Erasmus+ »Zeleno srce«, projekt Pomahajmo v svet, Varno s soncem …), obenem pa
izobraževanja strokovnih delavcev, delo svetovalne službe, organizatorke ZHR …
SKLEP 3: Člani Sveta staršev Vrtca Miškolin so z dvigom rok soglasno potrdili Poročilo
Vrtca Miškolin o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021.
K točki 4:
Ravnateljica je podrobno predstavila Letni delovni načrt Vrtca Miškolin za leto 2021/2022,
podrobneje tudi prednostno nalogo/rdečo nit Porajajoča se pismenost ter cilje in dejavnosti
nekaterih projektov Vrtca Miškolin (FIT projekt, projekt EKO vrtec, projekt Erasmus+
»Zeleno srce«, projekt Pomahajmo v svet, Varno s soncem …), obenem pa načrtovana
izobraževanja strokovnih delavcev, delo svetovalne službe, organizatorke ZHR …
SKLEP 4: Člani Sveta staršev Vrtca Miškolin so z dvigom rok soglasno potrdili Letni
delovni načrt Vrtca Miškolin za leto 2021/2022.
K točki 5:
VPRAŠANJA STARŠEV:
1. vprašanje staršev:
Dostop do enote Novo Polje ni urejen (del dostopa do vrtca je brez pločnika in brez prehoda
za pešce). Se obetajo kakšne spremembe v prometni ureditvi?
Odgovor ravnateljice:
O delno neurejenem dostopu do enote Novo Polje je ravnateljica že govorila s pristojnim
oddelkom MOL-a, ki ima težavo že v obravnavi.
2. vprašanje staršev:
Kako je s parkirno ureditvijo pred enoto Novo Polje ter s prometnim režimom obračanja v
jutranjih ali popoldanskih urah?
Odgovor ravnateljice:
Prostor za parkiranje staršev je pred vrtcem in ob vrtcu. Starše naprošamo, naj ne parkirajo na
parkirnih mestih ob OŠ Zadobrova, ki so predvideni za starše šolskih otrok.
Ko zjutraj starši pripeljete otroka v vrtec, pot nadaljujte zadaj za OŠ Zadobrova - pot vas okoli
šole pripelje nazaj do glavne Zadobrovške ceste. Prosimo, vozil ne obračajte nazaj, od koder
ste pripeljali, saj se s tem povečuje jutranja gneča.
O trenutni prometni ureditvi bo ravnateljica vrtca staršem enote Novo Polje poslala dopis tudi
po elektronski pošti.
3. vprašanje staršev:
Ravnateljica je prejela pismo staršev, ki sprašujejo zakaj trenutno otrok ne smejo pripeljati do
igralnice.
Odgovor ravnateljice:
Ravnateljica je pojasnila, da je staršem dotične skupine poslala pismo/odgovor o ukrepih za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih za varnost otrok in zaposlenih upoštevamo in
izvajamo v vrtcu ter da je to, da otroka, ki ni v jaslični skupini, starši oddajo strokovnim
delavcem pri vhodnih vratih vrtca, le eden izmed teh ukrepov. Otroci s tem tudi pridobijo na
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samostojnosti, obenem pa je pojasnila, da se je o stanju ob sprejemu otrok na takšen način
pogovorila s strokovnimi delavci skupine in otroci iz dotične skupine s takim načinom
prihajanja nimajo težav.
4. vprašanje staršev:
Ravnateljica je pojasnila, da je prejela pismo staršev s prošnjo, da bi otrok v vrtcu užival
vegeterijansko prehrano.
Odgovor ravnateljice:
Ravnateljica pojasni, da v Vrtcu Miškolin zaenkrat, zaradi več razlogov (kadra, ki bi bil
usposobljen za pripravo tovrstne prehrane, dodatnih financ, programa) ni možnosti priprave in
nudenja vegeterijanske prehrane. V Mestni občini Ljubljana nudi tovrstno prehrano 1 vrtec, ki
ga sofinancira MOL in v katerega lahko starši, ki želijo, da njihov otrok uživa tovrstno
prehrano, vključijo svojega otroka.
Vrtec Miškolin zaenkrat vpisanim otrokom, poleg redne prehrane po načrtovanih jedilnikih,
zagotavlja dietno prehrano zaradi zdravstvenih razlogov. Potrebo po dietni prehrani za otroka
starši izkažejo z zdravniškim potrdilom pediatra.
5. vprašanje staršev:
Ali bodo imeli strokovni delavci z otroki v enoti Rjava cesta po prenovi enote evakuacijsko
vajo v primeru požara?
Odgovor ravnateljice/pomočnice ravnateljice:
Strokovni delavci imajo z otroki v mesecu oktobru dejavnosti na temo požarne varnosti, sem
spada tudi evakuacijska vaja v primeru požara. V mesecu aprilu bodo otroci, skupaj z
zaposlenimi, izvedli še eno evakuacijsko vajo, na kateri bo prisotna tudi Gasilska brigada ter
podjetje Sintal. Za enoto Rjava cesta je, zaradi celostne prenove enote, napisan nov protokol v
primeru požara.
6. vprašanje staršev:
Ali je možno, da bi imeli otroci po skupinah v spomladanskem času nastope za starše?
Odgovor ravnateljice:
V vrtcu Miškolin upoštevamo in izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih
bolezni, zato zaenkrat nastopov v notranjih prostorih ne bomo izvajali.
Nastopi, oz. izleti ali aktivni sprehodi z dejavnostmi se lahko skupaj s starši po mehurčkih/
posameznih skupinah izvajajo zunaj na prostem. Ravnateljica priporoča aktivne izlete v
naravo.
Ravnateljica je obenem nagovorila starše o pomenu gibanja za otroke. Otroci naj se dnevno
gibajo v naravnem okolju, zunaj naj bodo v vsakem vremenu. Gibanje spodbuja njihov
celostni razvoj ter krepi njihovo zdravje.

Sejo smo zaključili ob 17.30.
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Zapisala: Urška Novinič
Zupanec

Pregledala: Barbara
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