
Vrtec Črnuče 
SVET STARŠEV 
Dunajska cesta 400 
1231 Črnuče 

ZAPISNIK 1. seje SVETA STARŠEV VRTCA ČRNUČE 
 

dne, 17. 10. 2012 ob 17. 30  
 

v večnamenskem prostoru enote Ostržek, Dunajska cesta 400 
 
Prisotni: lista prisotnosti se hrani v arhivu vrtca 
 
Predlagana vsebina za obravnavo:  

1. predstavitev novih članov sveta staršev in seznanitev z nalogami članov sveta      
2. izvolitev predsednika sveta staršev 
3. predstavitev Letnega delovnega načrta 2012/13 – VRTI, VRTI VRTILJAK  in potrditev 
4. obravnava predlogov za nakup sredstev iz sklada za leto 2012/13 
5. obravnava pripomb in predlogov staršev na roditeljskih sestankih 
6. vprašanja, predlogi…       

 
K točki 1: 
Ravnateljica Andreja Klopčič-Hološević je pozdravila vse prisotne. Vsi prisotni smo se predstavili.  
 
Ravnateljica je prisotne seznanila z nalogami sveta staršev in posameznih predstavnikov ter z nalogami 
predsednika sveta staršev. 
 
Obvestila nas je, da ji 30. 9. 2013 izteče mandat. Zaradi postopka izbire in imenovanja ravnatelja bomo v 
tem šolskem letu začeli s postopkom za imenovanje ravnatelja. 
 
K točki 2: 
Za predsednika Sveta staršev se je javil gospod Primož Šeme, predstavnik skupine Žogice v enoti 
Gmajna.  
 
Sklep 1:  
Glasovanje bo javno, z dvigom rok. 
Sklep 2: 
Potrdili smo kandidaturo Primoža Šemeta za predsednika Sveta Vrtca Črnuče. 
Sklep 3:  
Soglasno smo izvolili predsednika Sveta Vrtca Črnuče. Predsednik je Primož Šeme. Mandat traja eno 
leto. 

E naslov: seme.primoz@gmail.com 
 
K točki 3: 
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta predstavili Letni delovni načrt Vrtca Črnuče. 
 
Pomočnica ravnateljice, Jasmina Furman, je predstavila vsebine iz VRTI, VRTI VRTILJAKA za šolsko leto 
2012/13. Še posebej je predstavila projekte in obogatitvene ter dodatne dejavnosti v našem vrtcu 
(zimovanje, letovanje, tridnevni tabori, plesne urice, angleščina).  
 
Zimovanje s smučarskim tečajem bo v letošnjem šolskem letu na Pokljuki od 4. 2. - 8. 2. 2013. Dogovorili 
pa smo se še za rezervni termin v mesecu januarju 2013. V ponedeljek, 22. 10. 2012 ob 18. uri bo v enoti 
Ostržek predstavitveni sestanek za zimovanje z gospodom Tomažem Zadnikarjem iz Planeta otrok.  



Letovanje za najstarejše otroke bomo izvedli od 3. 6. - 7. 6. 2013 v Savudriji, vendar brez gusarskega 
programa. Z organizatorjem poiščemo cenejšo ponudbo. Ravnateljica je prisotne obvestila, da bo tudi v 
letošnjem šolskem letu MOL sofinanciral 75 € otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto šli v šolo in se bodo 
udeležili teh dejavnosti. Znesek lahko starši koristijo le za eno od ponudb (za zimovanje ali za letovanje).  
 
Za 4-5 letne otroke pa smo ponudili 2-3 dnevne tabore »NA DEŽELI«, v Zg. Gorjah in sicer, v mesecu 
maju 2013. Prvi termin imamo rezerviran od 6. 5. - 8. 5. 2013 in pa drugi termin od 8. 5. - 10. 5. 2013. 
Cena ponudbe je 97 € na otroka. Starši, ki so v finančni stiski in se zaradi tega njihov otrok ne bi mogel 
udeležiti obogatitvenih dejavnosti, lahko zaprosijo za pomoč iz Sklada Vrtca Črnuče. 
 
V šestih skupinah najstarejših otrok, v vseh enot vrtca, poteka integrirana oblika angleškega jezika, v 
izvedbi jezikovne šole INI-MINI in strokovnih delavcev vrtca.  
 
V vrtcu imamo tudi plesne urice v izvedbi plesne šole Miki za otroke od 4. leta starosti. Za otroke letnika 
2009 bo v začetku leta 2013 skrajšana oblika plesnih uric.  
 
Pomočnica ravnateljice je še poudarila, da je potrebno izvesti več načrtovanih izletov v bližnji okolici 
posamezne enote vrtca, brez avtobusnega prevoza.  
 
V VRTI, VRTI VRTILJAK se dopolni, da se bodo izleta v Kekčevo deželo udeležili tudi otroci iz skupine Polži 
v enoti Ostržek. 
 
Ravnateljica je starše seznanila z anketami v času šolskih počitnic. Ankete bodo med jesenskimi 
počitnicami (29., 30. 10. in 02. 11. 2012), v času novoletnih (24., 27., 28. in 31. 12. 2012) in v času 
prvomajskih počitnic (29., 30. 04. In 03. 05. 2012). 
 
Sklep 4:  
Letni delovni načrt se potrdi. 
 
K točki 4: 
Pomočnica ravnateljice je predstavila predloge za nabavo sredstev iz SKLADA za šolsko leto 2012/13. 
Sredstva so predlagali strokovni delavci na delovnih sestankih v vseh štirih enotah. Staršem je 
predstavila tudi poročilo o porabi sredstev iz sklada v preteklem šolskem letu. Poročilo je priloga k 
zapisniku, objavljeno pa bo tudi na spletni strani vrtca. Starši na predloge in na poročilo niso imeli 
pripomb. Ravnateljica se je zahvalila vsem donatorjem. 
 
Sklep 5:  
Člani Sveta staršev so potrdili predloge za nakup iz sklada za šolsko leto 2012/2013. 
 
K točki 5 in 6: 
Ravnateljica je odgovorila na vprašanja, ki so bila izpostavljena na roditeljskih sestankih in zbrane 
pozvala k razpravi. 
Enota Sonček: 
Predlog: Enota Sonček naj bo odprta ne glede na število prisotnih otrok. 
Dežurstvo je organizirano na podlagi števila vpisanih otrok (ankete). Enote se združijo zaradi 
racionalizacije (koriščenje letnega dopusta strokovnih delavcev, kuharic, čistilk, hišnikov, poraba 
energentov…). Dežurna enota bo Ostržek. V kolikor bo potrebno, bo odprta tudi enota Sonček. Starši so 
predlagali, da opozorijo starše v skupinah, da, zaradi racionalizacije, realno vpisujejo prisotnost svojih 
otrok. 
 
Enota Sapramiška: 
Vprašanje: Ureditev teras v enoti Sapramiška. 
Terase v enoti Sapramiška so načrtovane za leto 2013.  
Predlog: Predstavnica enote je predlagala dodaten nadstrešek pri vhodu na II. trakt.  



Ravnateljica se bo pozanimala o možni izvedbi. 
Predlog: Starši lahko plačajo avtobusni prevoz več kot 5 x letno. 
Na vzgojiteljskem zboru smo se dogovorili, katere dejavnosti bomo načrtovali. Pomembno je, da imajo 
otroci enake možnosti ne glede na to, v katero skupino so vključeni. Plačljivih dejavnosti je veliko, 
starejši kot so otroci, več je dejavnosti. Dogovorjeni smo, da organiziramo letovanje, zimovanje, 
tridnevni tabor, obiščemo tri kulturne prireditve, gremo na dva izleta z avtobusom, avtobusni prevoz pa 
potrebujemo tudi za kros, hišo eksperimentov, zeleni nahrbtnik… Posebno smo poudarili, da izvedemo 
izlete v bližnjo okolico, poskrbimo za malico, predstavimo otrokom cilj in za to ne potrebujemo 
dodatnega stroška prevoza. Takih točk je v Črnučah in bližnji okolici kar nekaj. 
 
Enota Gmajna:  
Vprašanje: Kdaj bodo v enoti obnovljena garderoba? 
Načrtovali smo jo že to leto, vendar nismo dobili sredstev. Ureditev garderobe načrtujemo v letu 2013. 
Vprašanje: Zakaj si otroci v vrtcu ne umivajo zob? 
V vrtcu si otroci ne umivajo zob, ker ne moremo zagotoviti ustreznih higienskih razmer in nadzora nad 
pravilnim umivanjem zob. Otroci si po jedi usta splaknejo. Otroke pa bomo ozaveščali o zobni preventivi 
tudi v sodelovanju z ZD Bežigrad. 
Vprašanje: Spremstvo otrok na izletih, obiskih gledališč… 
Zaradi varnosti k spremstvu povabimo tudi babice, dedke in starše. 
Predlog: Kakovostnejše fotografije za dedka Mraza. 
Ravnateljica bo s pripombo seznanila fotografa. 
Predlog: Konec šolskega leta točno povedati, kdo bo premeščen v drugo skupino. 
Ravnateljica je prisotne seznanila, da na oblikovanje skupin vpliva več dejavnikov. Zaradi same 
organizacije skupin, ki je odvisna od števila novo sprejetih otrok, otrok, ki se izpišejo iz vrtca, novo 
vpisanih otrok, strukture oddelkov in otrok s posebnimi potrebami, to žal ni mogoče. O premikih so 
seznanjeni starši (zapisnik sveta staršev) in strokovni delavci. Konec šolskega leta se pomočnica 
ravnateljice pogovori s svetovalno delavko in s strokovnimi delavci v skupini, kjer načrtujemo premike. 
Dokončni seznami so narejeni šele konec avgusta. 
 
Enota Ostržek: 
Predlog: Postaviti si bolj kratkoročen cilj pri akciji zbiranja papirja: 
Predlogi se zbirajo po posameznih enotah. Sredstva se porabijo za enoto in ne posamezno skupino. 
Predlog se nam je zdel smiseln glede na zastavljen cilj ureditve igrišč. Starši lahko predloge posredujte 
strokovnim delavcem na roditeljskih sestankih. 
Vprašanje: Uporaba osvežilcev prostora in razkuževanje igralnic. 
Osvežilcev prostora ne uporabljamo, saj niso priporočljivi zaradi kemičnih sestavin, ki jih vsebujejo. 
Potrebno je redno prezračevanje igralnic. Razkužila pa uporabimo ob primerih nalezljivih bolezni, driske, 
bruhanja ali na priporočilo Zavoda za zdravstveno varstvo (primer Pandemske gripe). 
Vprašanje: Ali sodijo komercialne predstavitve v vrtec? 
Za predstavitev tenisa smo se odločili na priporočilo MOL-a. Otroci so se na ta način seznanili s tem 
športom, starše pa smo seznanili z možnostjo vključitve v dejavnost.  
Vprašanje: Prehrana v vrtcu (preveč kruha v popoldanskem času, eko in bio živila, prehranska skupina, 
kakovost, pestrost…). 
 
Zaradi pomanjkanja interesa v prehranski skupini sta se 15. 10. 2012 sestali ravnateljica in organizatorka 
prehrane in zdravstveno higienskega režima, Mojca Egger (dogovor na razširjenem kolegiju 01. 10. 
2012). Pri delu sta upoštevali dosedanje predloge, tako zaposlenih kot staršev. Vseh predlogov ni 
mogoče upoštevati, saj je potrebno slediti zakonom (Zakon o javnem naročanju, Zakon o zdravstveni 
ustreznosti živil, ZOFVI) in Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki so 
potrjene s strani Ministrstva za zdravje ter organizaciji dela v kuhinji (časovne in prostorske omejitve - 
nekaterih jedi ne moremo kuhati hkrati - ni prostora v kotlih ali konvektomatih). Pregledali in uskladili 
sta jedilnike za november ter naredili delni osnutek jedilnika za december. Upoštevali sta priporočila o 
pogostosti uživanja posameznih skupin živil (tudi priporočena in odsvetovana živila), nekoliko spremenili 
nekatere kombinacije glavnih jedi, umestili več sezonske hrane. Na jedilniku so eko in bio proizvodi. Ta 



živila so označena na jedilniku le takrat, ko so predpakirana (bio jogurt, bio mleko), saj moramo 
upoštevati Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi. Ko uporabimo bio ali eko živilo za pripravo jedi 
(juha, golaž, namaz…), tega na jedilnik ne smemo napisati, saj je zato potrebno imeti izvedeno kontrolo. 
V bodoče bodo bio sestavine jedi zapisane na koncu jedilnika in na jedilniku označene z zvezdico. Jedi so 
pestre, veliko jih je pripravljenih v naših kuhinjah in vedno več je na jedilniku eko in bio živil. Pomembno 
je, da s svojim pozitivnim pristopom do pripravljenih jedi in zgledom, spodbujajte otroke k uživanju vseh 
jedi. 
Vprašanje: Zakaj ne organiziramo plačljivih lutkovnih predstav v dopoldanskem času? 
V dopoldanskem času ne organiziramo plačljivih predstav na priporočilo Ministrstva za izobraževanje, 
kulturo in šport (dopis številka 602-5/2007). V vrtcu strokovni delavci večkrat izvedejo predstave, ki so 
namenjene tudi mlajšim otrokom. V zadnjih dveh letih smo ravno na tem področju obogatili naša 
sredstva z novimi kostumi, kulisami, reflektorji, ozvočenjem… 
Starši iz enote Sonček so pohvalili delo strokovnega osebja v času uvajanja otrok in pa za izvedbo 
Kostanjevega piknika(zelo okusen ričet). 
Ravnateljica je prebrala še pismo, ki je bilo naslovljeno na prejšnjo predsednico Sveta staršev in govori o 
odnašanju hrane iz vrtca. 
 
Sestanek je potekal v zelo prijetnem vzdušju in smo ga zaključili ob 19. 30. 
 
 
Zapisala: Jasmina Furman, pomočnica ravnateljice 
 
 
 

PRIMOŽ ŠEME 
      predsednik Sveta staršev 

 
 
 
 

 

 

 


