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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA ČRNUČE 
dne, 07. 10. 2015 ob 17. 30 

v večnamenskem prostoru enote Ostržek, Dunajska 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. Predstavitev Letnega delovnega načrta 2015/2016 – VRTI, VRTI VRTILJAK in potrditev 
3. Izvolitev predstavnika v odbor Sklada  
4. Obravnava pripomb in predlogov staršev na roditeljskih sestankih 
5. Vprašanja, predlogi… 

 
K točki 1: 
Ravnateljica Andreja Klopčič-Hološević je pozdravila vse prisotne. Predstavila je predsednika Sveta 
staršev, g. Primoža Šemeta, ki prihaja iz enote Gmajna. Prisotni smo se med seboj predstavili. 
Ravnateljica je vse člane seznanila z njihovimi nalogami. Člani na seji dajejo pobude in zastopajo 
mnenje staršev svoje skupine. Običajno se sestanemo dvakrat letno, prvič v mesecu oktobru in drugič 
ob zaključku šolskega leta, v mesecu juniju. Po potrebi se lahko sestanemo tudi v mesecu februarju. 
Vsa vabila in gradiva za Seje Sveta staršev so poslana po elektronski pošti. Zapisniki so na spletni 
strani Vrtca Črnuče, pod zavihkom Uprava, Organi vrtca. 
Vabila člani dobijo po e-pošti. Člani naj morebitno spremembo svojega elektronskega naslova 
sporočijo na upravo vrtca vrtec-crnuce@guest.arnes.si. 
 
Ravnateljica je ob uvodu seje obrazložila, da pred šolskimi počitnicami z anketami preverimo 
prisotnost otrok. Na podlagi anket združujemo skupine.  
 
K točki 2: 
Pomočnica ravnateljice, Jasmina Furman, je predstavila VRTI, VRTI VRTILJAK za šolsko leto 
2015/2016. Izpostavila je projekte, ki jih izvajamo v našem vrtcu, sodelovanje z različnimi 
institucijami in pa sodelovanje s starši. Predstavila je dodatne dejavnosti v Vrtcu Črnuče. Zimovanje s 
smučarskim tečajem bo v letošnjem šolskem letu na Pokljuki od 29. 02. – 04. 03. 2016 za najstarejše 
otroke. Predstavitveni sestanek za zimovanje smo imeli konec meseca septembra v enoti Ostržek. Po 
skupinah so že razdeljene prijavnice, ki pa jih morajo starši vrniti v skupino najkasneje do 23. oktobra.  
Letovanje bomo izvedli od 06. 06. do 10. 06. 2016 v Savudriji z delnim Gusarskim programom. 
Tudi v letošnjem šolskem letu bo možno koristiti subvencijo MOL v vrednosti 75 € na otroka. 
Subvencija je namenjena otrokom, ki se bodo septembra 2015 všolali. Znesek lahko starši koristijo le 
za eno izmed ponudb, zimovanje ali za letovanje. Na prijavnico naj starši sami dopišejo koriščenje 
subvencije. 
Za 4-5 letne otroke in pa za heterogene oddelke 3-5 let bomo organizirali tridnevni tabor v Gozd 
Martuljku s programom »Škratki, moji prijatelji.« Tabor se bo odvijal v treh terminih v mesecu maju 
2016. 
V vrtcu imamo tudi letos plesne urice, ki jih izvaja plesna šole Miki. Predstavitvena urica je potekala v 
vseh štirih enotah v mesecu septembru. 



Za najstarejše otroke poteka tečajna oblika angleškega jezika v izvedbi jezikovne šole INI-MINI. 
Prijavili so se otroci iz enote Sapramiška in enote Ostržek. Za otroke iz enote Sapramiška poteka tečaj 
ob četrtkih od 15. 30 do 16. 15, za otroke iz enote Ostržek pa ob ponedeljkih od 15. 30 do 16. 15. 
 
Ravnateljica je povedala, da smo interni projekt »V objemu gozdu« v letošnjem šolskem letu prijavili 
kot inovacijski projekt na Zavodu RS za šolstvo.  
 
Sklep 1: 
Letni delovni načrt se sprejme v predloženi vsebini. 
 
K točki 3: 
Pomočnica ravnateljice je predstavila predloge za nabavo sredstev iz Sklada Vrtca Črnuče v šolskem 
letu 2015/2016. 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 in bo objavljeno tudi na spletni strani vrtca. Starši so se strinjali z predlogi za 
posamezne enote. 
Člani upravnega odbora so obveščeni o porabi sredstev za preteklo šolsko leto in o predlogih za 
nabavo iz sredstva staršev za tekoče šolsko leto. Člani imajo na vpogled vse račune nakupljenih 
sredstev. Sredstva so objavljena na spletni strani vrtca, pod zavihkom Sklad vrtca, kjer so na voljo tudi 
fotografije nakupljenih sredstev. 
V Skladu Vrtca Črnuče zbiramo sredstva staršev dvakrat letno. Staršem izstavimo položnice v višini 15 
€. Plačilo je prostovoljno (sklep Sveta staršev oktober 2008). 
V vrtcu se odločimo za nakup kakovostih sredstev, ki so namenjena vsem otrokom. 
 
Ostanek za prenos iz sredstev Sklada vrtca v šolsko leto 2015/2016: 

 
o Enota Ostržek – 3.547,91 € 
o Enota Sapramiška – 1.450,04 € 
o Enota Sonček – 113,75 € 
o Enota Gmajna – 1.030,23 € 

 
V upravni odbor Sklada Vrtca Črnuče smo predlagali dva nova člana iz enot Sapramiška in Sonček. V 
ponedeljek, 19 .10. ob 16. 15 bodo imeli člani UO krajši sestanek v zbornici enote Ostržek. 
 
Sklep 2: 
Člani Sveta staršev so potrdili predloge za nakup iz Sklada za šolsko leto 2015/2016. 
 
Sklep 3: 
V UO Sklada Vrtca Črnuče se imenujeta iz enote Sonček Patricija Kovač iz skupine Mravljice, iz enote 
Sapramiška pa Diana Perić iz skupine Polži. 
 
K točki 4: 
Ravnateljica je prebrala vse pripombe in predloge staršev na 1. roditeljskih sestankih. 
 
Enota Sapramiška 
Vprašanje: problem luže pred ograjo vrtca. To vprašanje se pojavlja že kar nekaj let. 
Odgovor: stanovalci naj naslovijo vprašanje na ČS Črnuče. Zemljišče ni v lasti MOL-a, ni pa tam 
dovoljena vožnja in ne parkiranje. Stanovalci se tega ne držijo. 
 
Enota Sonček 
Iz enote ni bilo predlogov za obravnavo na Svetu staršev. 
 
 
 



Enota Ostržek 
Predlog: zagotoviti stalnost strokovnih delavcev v skupini. Izpostavljena je bila skupina Škrati, kjer je 
veliko časa vzgojiteljica odsotna. 
Odgovor: stalnosti ne moremo zagotoviti, kadar strokovni delavec koristi dopust, je na izobraževanju 
ali je odsoten zaradi bolezni ter pri drugih odsotnostih, ki so v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo o 
vzgoji in izobraževanju. Sočasnost zagotovimo s strokovnimi delavci za sočasnost, zaposlenimi 
strokovnimi delavci, ki so izven sistemizacije ali s študenti. 
 
Vprašanje: ali mora predstavnik Sveta staršev obveščati ostale starše o vsebini sestanka in ali je 
dolžan organizirati dogodke v skupini, kot je piknik ob zaključku šolskega leta. 
Odgovor: predstavnik Sveta staršev je dolžan obveščati ostale starše o sklepih. Ravnateljica je 
predlagala, da si starši izmenjajo elektronske naslove, preko katerih bodo sodelovali. O predlogih in 
sklepih se pogovorijo tudi na roditeljskih sestankih ali drugih oblikah sodelovanja vrtca s starši. Vsi 
zapisniki so objavljeni na spletni strani vrtca (uprava - organi vrtca). Dogodke v skupini, ki so v skladu 
s sprejetim LDN-jem, organizirata strokovna delavca. V kolikor se starši dobijo dodatno, je stvar 
dogovora med njimi. 
 
Enota Gmajna 
Predlog: zmanjšati količino mleka in mlečnih izdelkov na jedilniku, ker je vedno večje število alergij. 
Odgovor: pripravila ga je organizatorka prehrane Mojca Egger in je priloga k zapisniku. 
 
Vprašanje: neprimerno igralo za triletnike v enoti Gmajna. 
Odgovor: igrišče v enoti Gmajna ima štiri različna igrala, tobogan, dva peskovnika, prazno travnato 
površino pri jasličnih oddelkih in gospodarski vhod, kjer lahko potekajo različne dejavnosti.  
Kombinirano igralo je namenjeno otrokom od tretjega leta starosti. Strokovne delavke zagotovijo 
varnost tako kot pri drugih igralih na drugih igriščih, ki jih uporabljajo. Otroke lahko razdelijo v 
skupine in jim tako omogočijo možnost izbire pri dveh ali treh različnih dejavnostih. Na igrišču imajo 
otroci veliko različnih možnosti za igro, dolžnost vseh strokovnih delavcev pa je, da poskrbijo za 
varnost in da upoštevajo otrokovo starost ter njihov telesni in duševni razvoj. Otrokom je potrebno 
vsak dan omogočiti čim več gibanja. Od strokovnih delavk skupine pa je odvisno, kaj za posamezni 
dan načrtujejo. Vrtčevsko igrišče je namenjeno otrokom, ki so v vrtcu. 
 
Sklep 4: 
Sproti bomo spremljali dogajanje na novem igralu. 
S predstavniki enote Gmajna bomo po končanem Svetu staršev še razpravljali o igrišču in s skupnimi 
močmi poskušali najti ustrezno rešitev. 
 
K točki 5: 
Ravnateljica je vse prisotne povabila k razpravi. 
 
Enota Sapramiška 
Vprašanje: zakaj smo v enoti v letošnjem šolskem letu oblikovali dva kombinirana oddelka in dva 
heterogena oddelka, namesto, da bi naredili homogen oddelek. 
Odgovor: pomočnica ravnateljice je obrazložila, da smo imeli ob vpisu zelo malo prošenj za otroke 
druge starosti. Starši ob vpisu otroka v vrtec izrazijo velikokrat tudi željo po posamezni enoti. Ker smo 
že v preteklem šolskem letu popolnoma razbili en oddelek, smo se letos, glede na prispele vloge 
odločili dodati v skupino mlajše otroke, sicer oddelkov sploh ne bi mogli napolniti do normativa. 
V vrtcu se zelo trudimo oblikovati čim več homogenih oddelkov, vendar to vedno ni mogoče. 
 
Vprašanje predstavnice skupine Polži iz enote Sapramiška:  
Ali lahko starši od doma, za uporabo v vrtcu, pripeljejo skiroje (kot donacija vrtcu). 
 
Odgovor ravnateljice: 
Lahko, če dostavijo tudi račun in navodila za uporabo.  



Starši lahko prispevajo za posamezno enoto poljuben znesek denarja, če to seveda želijo. Seznam 
donatorjev je napisan na spletni strani vrtca Črnuče.  
 
Enota Ostržek 
Vprašanje: problem sprehodov, če je v skupini odsotna vzgojiteljica in pa kakšna je razlika med delom 
vzgojiteljice in delom pomočnice vzgojiteljice. 
Odgovor: pomočnica vzgojiteljice in študentka lahko peljeta otroke le na igrišče, ne pa tudi na 
sprehod. Ob takšnih situacijah je dobro, da se skupine povežejo z drugo skupino, kjer je prisotna tudi 
vzgojiteljica.  
Razlika med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice je v opisu del in nalog. Potrebna izobrazba za 
vzgojiteljico je visoka strokovna izobrazba, za pomočnico srednješolska izobrazba ustrezne smeri. Na 
delovnem mestu pomočnic vzgojiteljice imamo zaposlene tudi strokovne delavke, ki imajo višjo 
izobrazbo od predpisane. Vzgojiteljica načrtuje in izvaja dejavnosti v skladu z Letnim delovnim 
načrtom oddelka, pomočnica vzgojiteljice pri tem sodeluje. 
 

Vprašanje: ali je lahko drugi roditeljski sestanek namesto meseca maja nekoliko prej. 
Odgovor: v skupini se lahko starši dogovorijo tudi za vmesno srečanje pred drugim roditeljskim 
sestankom. 
 
Ravnateljica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo na 1. seji Sveta staršev in povabila 
predstavnike enote Gmajna ter organizacijske vodje na nadaljnjo razpravo o novem igralu v enoti. 
Pridružil se nam je tudi g. Urban Novak in obrazložil pomen certifikata za igralo. Otrok lahko pade na 
vsakem igralu oziroma ob vsaki igri na prostem, vendar je zelo pomembno, da pade varno. 
Dogovor strokovnih delavk v enoti je, da v popoldanskem času večjega kombiniranega igrala ne 
uporabljajo, če je prisotna le ena strokovna delavka, saj ne more zagotavljati varnosti otrok. 
Uporabljajo pa lahko travnati in asfaltirani del igrišča, peskovnika in ostala tri igrala. 
Organizacijska vodja enote Sabina Jašovič je predlagala dan odprtih vrat za starše v enoti Gmajna.  
 
 
Sestanek smo zaključili ob 19. 50. 
 
 
 
Zapisala: Jasmina Furman 
 
 
 

 
                    Primož Šeme 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV 
         VRTCA ČRNUČE 

 
 
 


