: predstavniki staršev (priloga zapisniku) in Tina Merčnik (ravnateljica), Simona Hrovat in
Natalija Dolenc (pomočnici ravnateljice), Maja Drešar (računovodja), Lili Kodelja (svetovalna delavka),
Andreja Podržaj (org. prehrane in ZHR) in Tatjana Prešern (članica UO Fundacije Vrtca Andersen).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predstavitev delovanja sveta staršev.
Izvolitev predstavnikov staršev v svet vrtca.
Poročilo o realiziranih dejavnostih v šol. l. 2015/16.
Predstavitev osnutka letnega načrta vrtca za šolsko leto 2016/17.
Poročilo o delovanju sklada vrtca in Fundacije za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena.
Pobude in aktualne zadeve.

Ad.1) Predstavitev delovanja sveta staršev
Uvodoma se je ravnateljica zahvalila vsem predstavnikom oddelkov, da so del sveta staršev. Svet
staršev ima v Vrtcu Andersen že tradicijo odličnega sodelovanja v dobrobit otrok. Delavci vrtca in
starši smo v preteklosti pripravili veliko lepih dogodkov za otroke, nabirali sredstva za sklad vrtca in
morebitna nesoglasja reševali s sklepanjem kompromisov ter približevanjem pričakovanj.
Praviloma se svet staršev srečuje na 2 sejah, po potrebi deluje tudi korespondenčno. Od šolskega leta
2015/16 je predsednica sveta staršev ga. Tina Likar, predstavnica staršev iz enote Marjetica. Nanjo se
lahko obračate preko e-pošte: tinadolinsek@gmail.com . Z morebitnimi vprašanji, pohvalami,
konstruktivnimi kritikami ali idejami se lahko starši obračate tudi direktno na vodstvo vrtca.
Predstavniki sveta staršev imate možnost vplivanja na delovanje vrtca, hkrati pa dolžnost poročanja o
dogovorih in debatah na svetu staršev ostalim staršem oddelka, ki ga predstavljate.

Ad.2) Volitve v svet vrtca
Predsednica sveta staršev je prejela poziv s strani sveta vrtca, da se imenuje 3 predstavnike staršev v
svet Vrtca Andersen, za obdobje 2016-2020. Trenutnemu svetu vrtca poteče mandat 25.10.2016, zato
so potrebne volitve v nov svet vrtca.
Predsednica sveta staršev se je zahvalila dosedanjim članom v svetu staršev in sicer ge. Turnšek Robič
(enota Lastovica), g. Milojeviču (enota Andersen) in ge. Gaspari Leben (enota Marjetica).
Za nov mandat je potrebno izvoliti predstavnike enot Andersen, Marjetica in Lastovica, da je skladno
z ustanovitvenim aktom zajetih čim več oddelkov vrtca.
Svet vrtca ima 4 letni mandat. Sestavljen je iz 11 članov in sicer 3 predstavnikov staršev, 3
predstavnikov ustanovitelja (občina) in 5 predstavnikov delavcev. Svet vrtca se sestaja povprečno 3
krat na šolsko leto, vsako leto je tudi nekaj korespondenčnih sej. Svet vrtca spremlja poslovanje in

pedagoško delo vrtca, skupaj z vodstvom skrbi za razvoj vrtca, voli ravnatelja in s konstruktivnimi
debatami ter idejami doprinese k boljšemu vrtcu. Več o odgovornostih in dolžnostih sveta vrtca je
zapisano v zakonodaji - ZOVFI.
Vsak član sveta staršev ima možnost predlagati predstavnika v svet vrtca. Predlagani mora s
kandidaturo soglašati. Če je kandidatov več, dobi mandat tisti kandidat, ki prejme več glasov.
SKLEP 1: Volitve predstavnikov staršev v svet vrtca bodo potekale javno, z dvigom rok.
SKLEP 2: Predstavniki staršev v svetu vrtca za obdobje 2016-2020 so:
ga. Nina Kaludjerovič – enota Andersen,
ga. Katja Gaspari Leben – enota Marjetica in
ga. Katja Potisk – enota Lastovica.

Ad.3) Realizacija LDN 2015/16
Ogledali smo si posnetek Vrtca Andersen, ki je bil namenjen olimpijskim tekmovalcem na OI v Riu
2016, saj je bil to eden od velikih dosežkov lanskega šolskega leta. Posnetek se je dejansko predvajal
tekmovalcem na OI in pozitivno odmeval daleč naokoli.
Tekom razlage realizacije LDN so se v ozadju vrteli fotografski posnetki utripa in uspehov šol. leta
2015/16.
Predstavniki sveta staršev so pred srečanjem na e-naslove prejeli realizacijo letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2015/16. Ravnateljica je poudarila nekatere tematike, projekte, dosežke, izzive leta, ter
prosila starše, da komentirajo.
Ravnateljica je poudarila, da je bilo v preteklem šolskem letu veliko dejavnosti povezanih z Zeleno
prestolnico EU-Ljubljano. Prvič smo se odpravili v Planico navijat za naše skakalce in izziv je bil
pozitivno sprejet. Kandidirali smo z inovativno igračo in poželi veliko pozornosti, četudi nismo
zmagali. Celo leto smo se trudili za promocijo vrtca na različne načine – s strokovnimi prispevki na
posvetih in v revijah, z logotipi na enotah, na tekih in pohodih, z objavami o vpisu otrok, s
sodelovanjem z lokalnimi institucijami in seveda z velikim junijskim Živ Žavom. Mednarodno smo
sodelovali s študentkami iz Španije, s kitajskimi učiteljicami, dobili smo obiske iz Srbije, Zambije,
Nigerije in Argentine. Uspešno smo kandidirali na razpis Erasmus +, ki ga začenjamo z državami EU.
Pomembno nam je bilo povezovanje, saj stremimo k istim ciljem. Uvedli smo WEB vrtec in ga
ocenjujemo kot pozitivno pridobitev za starše in zaposlene. S straši smo odlično sodelovali. Piko na i
sodelovanja s starši je predstavljala novoletna gledališka uprizoritev »Bobek in barčica«, ki je bila
tokrat prvič pripravljena s strani staršev. Obogatitvene programe ohranjamo in nadgrajujemo, posebej
pa je ravnateljica izpostavila Ciciber in Ciciuhec – stara projekta, ki spodbujata branje otrokom in na
tak način skrbita za predopismenjevalne sposobnosti otrok. Vredno si je vzeti 10 min na dan za branje
otrokom, to je naložba za življenje. Na novo smo sodelovali z g. Šubicem in gozdno pedagogiko, z
Galerijo P74 in na LIKFESTU Pionirskega doma. Novosti, ki so pozitivno obogatile naš program.
Veseli smo bili tudi sodelovanja z Vrtcem Metlika, saj so naši otroci obiskali Metliko in njihovi

Ljubljano. Tudi lani smo imeli veliko prostovoljcev, študentov in dijakov na praksi, kar pomeni, da
smo odprti za sodelovanje in čutimo odgovornost za razvoj mladih kadrov.
Investirali smo v vseh enotah. Tako smo dokončali sanacijo strehe in fasade enote Andersen, prenovili
atrij in naredili nov vhodni vetrolov enote. V Marjetici smo kupili novo veliko gugalnico, klime v
telovadnici in prenovili sanitarije v pralnici. Krtek je čez poletje povsem prenovil igrišče. V Lastovici
smo sanirali del igrišča in vlago na hodniku, zgradili novo ograjo in dobili novo veliko gugalnico
(donator podjetje Modro d.o.o.). Palčica, Polžek in del uprave so čez poletje dobili prenovljen parket.
V vseh enotah smo dokupili prenosne računalnike, nekaj pohištvene opreme, didaktičnega materiala in
igrač. Drobnih investicij je veliko, zato so naše enote vzdrževane in urejene.
Starši so podali naslednje pobude:
-

-

Naj se razmisli o alternativnih možnostih spremstva otrok, kadar so k dejavnostim vabljeni stari
starši, saj nekateri otroci nimajo možnosti, da jih spremljajo njihovi stari starši.
Ravnateljica poziva, da se dotični starši obrnejo direktno na dotično vzgojiteljico. V vrtcu bomo
razmislili kakšne možnosti lahko ponudimo v tovrstnih situacijah.
Naj bo zapis realizacije LDN v večji meri opremljen z doseženimi cilji, nerealiziranimi cilji,
vzroki za neuspešno realizacijo in načini za izboljšanje v naslednjem šolskem letu. Želja je tudi po
podatkih o prisotnosti strokovnih delavk in realizaciji ur fizioterapevtske obravnave otrok v
razvojnem oddelku.
Predstavnica sveta vrtca je dodala, da je več statističnih podatkov v letnem poročilu vrtca, ki se
pripravi in sprejme v februarju, ter je v obravnavi na svetu vrtca. Letni delovni načrt in realizacija
sta zapisana bolj poljudno, da je lažje berljiv in razumljiv.
Ravnateljica dodaja, da ima vsak projekt, prednostna naloga, obogatitvena dejavnost ali
prednostna naloga v ozadju veliko ciljev, načrtov, dejavnosti in dejavnikov za realizacijo.
Katerakoli tematika starše bolj detajlno zanima, je ravnateljica na voljo za razlago za zainteresiran
krog staršev. Razmislila bo tudi o dodatkih v LDN in realizacijo LDN s področja ciljev, vzrokov
za zatikljaje in planih za izboljšanje.

SKLEP 3: Svet staršev potrjuje predlagano realizacijo LDN 2015/16.

Ad.4) Letni delovni načrt 2016/17
Predstavniki sveta staršev so pred srečanjem na e-naslove prejeli osnutek letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2016/17.
Ravnateljica je poudarila nekaj izsekov iz LDN 16/17:
-

-

Projekti, programi in obogatitvene dejavnosti se nadaljujejo iz preteklega šolskega leta, z
nadgradnjami in drugimi otroki.
V viziji imamo zapisano, da spoštujemo različnost in to bo izziv prihodnosti na katerega smo
pripravljeni. Vse več različnosti je med nami, ki zahteva odprtost, sprejemanje,toleranco in
zavedanje, da nas le ta bogati, če jo vzamemo sebi v prid.
Po nekaterih enotah smo spremenili poslovalni čas glede na potrebe družin.
Šolsko leto smo začeli z nekaj deset otrok manj kot smo ga zaključili lani. To je zaradi večjega
števila jasličnih oddelkov, ki imajo manjši normativ.

-

-

-

-

-

Od 25. 11. 2016 bo Četrtna skupnost Šiška ambasadorka naziva Ljubljana -ZPE 2016, kar pomeni,
da bo pestro in veselo 3 tedne in bomo vsekakor sodelovali po svojih možnostih.
Ekologija ostaja naša prednostna naloga, zato gremo v pridobitev naziva EKO vrtec.
Promocija vrtca bo še vedno pomembna, da saj ni več tolikšen naval na ljubljanske vrtce, mi si pa
želimo ohraniti obseg poslovanja. Poleg tega imamo ogromno dobre prakse, ki jo želimo
razkazati. Vsekakor ste starši naši največji in najboljši promotorji.
V okviru Erasmus + bomo sodelovali z Nemčijo, Dansko, Belgijo in Nizozemsko.
Pridobili bomo polni certifikat Družini prijazno podjetje in certifikat LGBT prijazno podjetje (za
lezbijke, geje, biseksualne in transseksualne osebe).
Starše pozivamo, da se v čim večji meri poslužujejo elektronskih oblik poslovanja z nami, zato jih
prosimo, da si uredijo e-Račune ali e-Položnice (navodila so na naši spletni starni).
Odprti smo za nove ideje, pobude in pomoč pri izvedbi projektov skupaj s starši. Vabimo starše,
da sodelujete v oddelkih, enotah ali na ravni celotnega vrtca. V planu so novoletna dogajanja,
športni dogodek v aprilu in Živ Žav ob zaključevanju šolskega leta.
Od obogatitvenih programov je ravnateljica izpostavila Ciciban Planinec, saj imamo več kot 20
letno tradicijo sodelovanja s planinskim društvom LPP (prej Integral). To pomeni, da otrokom
omogočamo pohodniško-planinsko izkušnjo od 3. leta naprej s pomočjo izkušenih vodnikov. Da
to dosegamo v urbanem okolju nam je še v poseben ponos.
Izpostavila je tudi zobozdravstevno preventivo, ki je plod sodelovanja z ZD Šiška. Medicinski
sestri bosta hodili po oddelkih in učili umivanja zob.
Zaživela bosta 2 eko vrtova v enotah Andersen in Marjetica.
Celotna enota Krtek bo delala na projektu Krtkove korenine in sicer se bodo ukvarjali z zdravim
načinom življenja in zdravo prehrano.
Že 3 leta uspešno sodelujemo s Hiško Šiška, saj nam bivši očka g. Maslakovič dobrosrčno dovoli
uporabo gibalnega prostora za otroke od 2-4 let. S tem zagotavljamo še več gibanja tudi
najmlajšim.
12 oddelkov po že vključuje angleščino v redni program. Ponosni smo na dejstvo, da to izvajajo
naše strokovne delavke in je učenje angleščine zato hitrejše in pristnejše.
Na novo začenjamo sodelovanje z bližnjim Sončkom in sicer s projektom Korak s Sončkom.
Uprava vsako sredo, razen med prazniki, dežura do 17. ure, zato vabljeni na obisk. Ena iz uprave
vam bo skušala pomagati oziroma vas bo naslednji dan povezala z določeno osebo.
Letos se predvidevata 2 seji sveta staršev.
Enota Marjetica bo pridobila novo fasado in streho; enota Andersen bo prenovila pregradno steno
med igralnicama na c-vhodu; Krtek in Marjetica bosta prenovili peskovnike, Lastovica bo sanirala
vlago in uredila regale zaklonišča; v enoti Palčica bomo prenovljeni vodovod umaknili v stene,
kupili nova notranja vrata in uredili igrišče (po sanaciji objekta ob igrišču); v Polžku bomo
naredili vse, da se uredi klančina. Investicije bodo odvisno od razpoložljivih sredstev in proračuna
občine.

Strokovni zbor predlaga, da imajo letos otroci med 3. in 6. letom možnost različnih oblik bivanj v
naravi in sicer imamo rezervirane termine v Gozdu Martuljku, na Pokljuki, kmetijah Ožbet, Obolnar
in Pečovnik, na Planini pri Jezeru in v Špadičih pri Poreču. Več o bivanjih v naravi je bilo staršem
predstavljeno na prvih roditeljskih sestankih. MOL ohranja subvencijo 75 € / otroka za nadstandardni
program v zadnjem letu v vrtcu. Sklad bo pomagal družinam, ki finančno ne bodo zmogle
nadstandardnega programa.
SKLEP 4: Svet staršev potrjuje predlagane nadstandardne programe – bivanja v naravi
2016/17.

Pomočnica ravnateljice Simona je predstavila nov projekt vrtca in sicer pot do naziva EKO VRTEC.
Projekt bo zaobjel utečeno ekološko prakso v vrtcu, ter nadgradil ekologijo kot prednostno nalogo
vrtca. Poseben poudarek bomo dali varčevanju z energenti, saj se s to tematiko še nismo ukvarjali.
Znotraj projekta bo deloval projektni tim in projektni odbor. Projektni odbor se bo sestal trikrat v letu,
da bo naredil akcijski načrt, ter spremljal njegovo uresničevanje. Člani projektnega odbora so
predstavniki delavcev, staršev in lokalne skupnosti. Simona je prosila, če se javi kdo od staršev, ki se
profesionalno ali ljubiteljsko ukvarja z ekologijo, da bi sodeloval v projektu.
SKLEP 5: V projektni odbor EKO VRTEC so se javile 3 predstavnice staršev: ga. Tatjana
Marn (enota Andersen), ga. Maja Vukovič (enota Marjetica) in ga. Mojca Ketiš Mavec (enota
Lastovica).
Org. prehrane in ZHR Andreja je predstavila način organizacije prehrane v vrtcu. Vrtec kot javni
zavod je zavezan javnim razpisom za dobavitelje hrane. Trenutni dobavitelji imajo pogodbe do konca
leta 2016. V objavi je nov razpis za obdobje 2017 – 2019, torej bomo z novim letom odvisni od
rezultatov trenutnega razpisa. Vsako leto oziroma z vsakim razpisom se trudimo pridobiti čim več
lokalne in ekološke hrane. Okusi so različni, pričakovanja občasno velika, vendar menimo, da
uspevamo dosegati raznovrstnost prehrane za otroke. Poleg rednega jedilnika kuhamo za 50 otrok, ki
imajo alergije na določene sestavine. Diete so iz leta v leto večji izziv zaradi številčnosti in
raznolikosti. Starši nam pri tem pomagate, potrebnih je veliko usklajevanj, a vse lepo teče.
Poleg prehrane je Andreja starše opozorila na zdravje v vrtcu. Starše vsako leto znova prosimo, da v
vrtec vozijo zgolj zdrave otroke, ter prosimo, da nalezljive bolezni javljajo strokovnim delavkam
oddelka. Na tak način lahko omejimo širitev bolezni in zagotavljamo zdravo okolje za vse otroke.
Svetovalna delavka Lili je starše povabila k razgovoru v primeru vzgojnih dilem, vprašanj ali drugih
situacij družin. Poleg tega svetovalna služba vrtca omogoča tematska srečanja za starše oddelka, na
temo, ki zanima skupino staršev. Starše je povabila tudi na Šolo za straše – datumi so objavljeni na
spletni strani. V času šole za starše poteka varstvo za otroke v bližnji igralnici.
Poudarila je pomen vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca in naš razvojni
oddelek v enoti Krtek. V razvojnem oddelku imamo 5, v rednih oddelkih 19 otrok s posebnimi
potrebami. 3 otroci imajo spremljevalca, saj so gibalno ovirani.
SKLEP 6: Svet staršev soglasno potrjuje predlog letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto
2016/17.

Ad. 5) Delovanje sklada in fundacije vrtca
Pomočnica ravnateljice Natalija je predstavila delovanje sklada vrtca, ki v sodelovanju s starši
deluje že od leta 1999. Predsednik sklada je očka iz enote Marjetica, g. Stojan Nikolič. Upravni odbor
sklada je sestavljen iz 4 predstavnikov staršev (ga. Alijagič, ga. Lajovic, ga. Maras in g. Nikolič), ter 3
predstavnic strokovnih delavcev (ga. Premk, ga. Starc Purgaj in ga. Volarič).
Vloge na sklad lahko oddata strokovni delavki glede na opažanja v skupini in informacije staršev.
Prošnje lahko odda tudi svetovalna služba.
Sklad večinoma sofinancira ali financira bivanja v naravi, ter druge plačljive dejavnosti. Poleg tega pa
skrbi tudi za nadstandardno opremo, ki je na voljo otrokom vrtca. Tako smo v preteklosti nabavili

smuči, tekaške smuči, čelade, blade, rolerje, športno opremo, velike vozičke, markerje, jahanje, prevoz
do Planice…
V letih 2004 – 2015 je sklad sofinanciral dejavnosti 480 otrokom. Samo v šolskem letu 2015/16 je
sklad pomagal 80 otrokom pri plačilu bivanj v naravi, plavanju, izletih, plačilu predstav ipd.
Sklad polnimo s pomočjo staršev in akcij, ki jih pripravljamo s starši. Pretežno gre za prireditve kot so
novoletni sejmi in predstave, aprilski kros in seveda tradicionalni Živ Žav. Povabimo vse starše in
sosede, s skupnimi močmi zgradimo dogodek in ob lepem dogodku polnimo mošnjiček sklada.
Poziv predsednice sveta staršev in vrtca gre na vse starše, da nam tudi letos pomagate s svojo
energijo, obveščanjem staršev, z vezami in poznanstvi, da bodo naši dogodki pestri in se bo ob
tem polnil sklad. Podrobni pozivi bodo prišli po e-poštah in takrat vas naprošamo, da se
odzovete. Skupaj bomo čarali lepo za naše in vaše otroke.
Vemo, zakaj to delamo. To so neprecenljive izkušnje otrok, saj jih osebnostno bogatijo in so lesk v
njihovih očeh, ko se vrnejo iz bivanja v naravi, veselje in hvaležnost tisto zaradi česar je vredno.
Zato naj velja, da skupaj zmoremo vse in da je »življenje z Andersenom pravljica«.
Bivša ravnateljica, zdaj predstavnica upravnega odbora Fundacije za otroke Vrtca Andersen je na
kratko povzela delovanje fundacije. Fundacija je bila ustanovljena z namenom pridobivanja sredstev iz
naslova dohodnine. Vsa leta nabira podpornike in dodatno organizira akcije za zbiranje denarnih
sredstev. Decembra v sodelovanju z vrtcem izda rokovnik - koledar za naslednje leto, junija na Živ
Žavu pa ima stojnico Knjiga 3+, kjer se »prodajajo« podarjene knjige.
Cilj fundacije je podpreti dejavnosti sklada vrtca in tako so skozi leta sofinancirali nakup
nadstandardne opreme za enote vrtca.
Tatjana poziva vse starše, da postanejo podporniki Fundacije in k temu povabijo tudi starše svojih
oddelkov. Pristopnica je na voljo na spletni strani vrtca, v novembru pa bo dostopna tudi v
papirni verziji pri oglasnih deskah oddelkov.

Ad. 6) Pobude in razno


Mamico iz enote Andersen je zanimalo kako bi lahko izvajali angleščino v dopoldanskem času
oddelka. Ravnateljica je pojasnila, da smo imeli inšpekcijski pregled na to temo v letu 2014.
Ugotovitve so pokazale, da ni dopustno, da starši plačujejo za anglista v času rednega programa
vrtca kar je bila dotedaj tudi praksa našega vrtca. Angleščina se izvaja v 12 oddelkih, vendar jo
izvajajo naše strokovne delavke in vesela je, da je takih oddelkov iz leta v leto več. Vrtec sodeluje
s tujci, da otroci pridobivajo izkušnje s tujimi jeziki – kitajščina, španščina, francoščina,
nemščina… Gre za študente, tuje učiteljice, prostovoljne mamice ali naše zaposlene. Starši za to
ne doplačujejo, niti ne nakazujejo na sklad. Cilj je usposabljanje naših delavcev, saj na ta način
otroci jezik hitreje osvajajo. Letos začenjamo sodelovanje s portugalsko študentko.
V dotičnem oddelku se bomo potrudili, da bomo tekom šolskega leta vključili tuje govorečega
prostovoljca in obogatili program. Veseli bomo tudi staršev, ki lahko tako obogatijo program.
Za otroke od 5-6 let vsako leto ponudimo tudi dodatni, popoldanski, program angleščine, vendar
je vpis vsako leto manjši.










Igrišče v Palčici ostaja zaprto, saj bližnji objekt sanirajo in spreminjajo v dnevni center za odrasle
s posebnimi potrebami. Zaradi zapletov z izvajalci in ponovljenim razpisom za novega izvajalca se
je sanacija zavlekla in bo predvidoma končana do novembra 2017. Igrišče je zaprto, ker bodo dela
na objektu ogrožala varnost otrok. Takoj, ko bo mogoče (ko se bodo zunanja dela končala), bodo
izvajalci umaknili varovalno ograjo in bomo lahko uporabljali igrišče.
Dodatne dejavnosti v vrtcu so za otroke od 4 – 6 let. Ponujamo omejen nabor, ker smo mnenja, da
imajo otroci bogat program tekom dopoldneva in je priporočljivo, da popoldan preživijo s starši.
Programi so v domeni ponudnikov, zato se lahko starši z vprašanji obračajo na njih.
Pobuda je bila, da bi imeli organizirano varstvo za otroke med roditeljskimi sestanki, saj bi s tem
omogočili udeležbo obema staršema. Vrtec bo razmislil o možnostih – finančnih in
organizacijskih.
Izrazila se je prošnja, če bi bilo vsaj del popoldneva možno, da se starši z otroki igrajo na igriščih
vrtca, saj se tako povezujejo in preživijo več časa zunaj.
Ravnateljica je pojasnila, da je vesela, da je vedno več oddelkov, ki popoldan preživlja zunaj.
Družine, ki ostajajo na igriščih motijo dejavnosti oddelkov (otrok, ki so takrat še v vrtcu in
katerim je igrišče prvenstveno namenjeno), zato velja, da se družine umaknejo iz igrišč do 16. ure.
Skozi debato smo sklenili kompromis, da se družine lahko zadržujejo na igriščih med 16. in 17.
Uro, vendar vrtec prosi, da primerno uporabljajo igrišče, da bo ohranilo varno okolje. Po 17. uri
snažilke ali varnostniki zaklenejo ograje igrišč, zato prosimo, da se družine brez težav umaknejo.
Prišla je pobuda, da se ponovno pošlje e-pošto s pozivom, da se ne parkira na cestišču enote
Andersen.
Starši nam bodo pomagali pri stanovalcih na Gotski ulici, da bomo uredili klančino enote Polžek.
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