
Vrtec Črnuče 

Dunajska 400 

1231 Črnuče 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA ČRNUČE 

dne, 10. 10. 2018 ob 17.00 

v večnamenskem prostoru enote Ostržek na Dunajski 400 

 

Prisotni: lista prisotnosti se hrani v arhivu vrtca 

 

Predlagana vsebina za obravnavo: 

1. predstavitev članov Sveta staršev Vrtca Črnuče in seznanitev z nalogami članov sveta, 

2. izvolitev predsednika Sveta staršev Vrtca Črnuče, 

3. izvolitev predstavnika staršev v Svet Vrtca Črnuče, 

4. predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 z VRTI, VRTI 

VRTILJAKOM ter potrditev, 

5. obravnava predlogov za nakup sredstev iz Sklada Vrtca Črnuče za leto 2018/2019, 

6. obravnava pripomb in predlogov staršev na roditeljskih sestankih, 

7. vprašanja, predlogi…  

 

 

K točki 1: 

Ravnateljica Andreja Klopčič-Hološević je pozdravila prisotne člane Sveta staršev in 

predstavnice enot – organizacijske vodje Vrtca Črnuče. Prisotni smo se predstavili.  

Ravnateljica nas je seznanila z nalogami članov Sveta staršev. Predstavniki bodo vsa gradiva 

in vabila na seje dobili na svoje elektronske naslove v skriti kopiji. 

Zapisniki so na spletni strani Vrtca Črnuče, pod zavihkom Uprava, Organi vrtca.  

Dogovor: da se omogoči komunikacija med predstavniki Sveta staršev Vrtca Črnuče, bo 

tajnica VIZ poslala elektronske naslove predstavnikov skupin predsednici Sveta staršev Vrtca 

Črnuče. 

 

K točki 2: 

Dosedanji predsednik Sveta staršev ni več predstavnik v Svetu staršev, zato je potrebno 

izvoliti novega predsednika sveta staršev Vrtca Črnuče.  

Ravnateljica je pozvala predstavnike, da se odločijo ali bomo glasovali javno ali tajno. 

Predstavniki so se soglasno odločili za javno glasovanje.  

Kandidatka za predsednico Sveta staršev Vrtca Črnuče je bila soglasno potrjena. 

Sklep1: 

Predsednica Sveta staršev je ga. LEA ZUPANC. 

 

K točki 3: 

Zaradi odstopa predstavnice staršev v Svetu Vrtca Črnuče, je potrebno izvoliti nadomestnega 

predstavnika.  

Ravnateljica je pozvala predstavnike, da se odločijo ali bomo glasovali javno ali tajno. 

Predstavniki so se soglasno odločili, da bo glasovanje javno.  

Kandidatka za nadomestno članico staršev v Svetu Vrtca Črnuče je bila soglasno potrjena. 



Sklep 2: 
Nadomestna predstavnica staršev v Svetu Vrtca Črnuče je ga. LEA ZUPANC. 

 

Sklep 3: 

Tajnica Vrtca Črnuče bo predsednici Sveta staršev, ga. Lei Zupanc posredovala elektronske 

naslove članov Sveta staršev Vrtca Črnuče. 

 

Ravnateljica je starše seznanila z anketami v času šolskih počitnic, ki jih izvajamo zaradi lažje 

organizacije dela zaposlenih v vrtcu. Dežurna enota bo enota Ostržek.  

Ankete bodo v letošnjem šolskem letu izvedene za: 

 29.10., 30.10. in 02.11. 2018 (jesenske počitnice) 

 24.12., 27.12., 28.12. in 31.12. 2018 (novoletne počitnice) 

 29.04., 30.04.  in 03.05.2019 (prvomajske počitnice) 

Ravnateljica je predstavnike skupin seznanila z informacijo, da v poletnih mesecih 

načrtujemo sanacijo kuhinje v enoti Ostržek ter obnovo trakta za starejše otroke v  enoti 

Gmajna.  

O poteku dejavnosti bomo starše sproti obveščali.  

 

K točki 4: 

Pomočnica ravnateljice Jasmina Furman je predstavila VRTI, VRTI VRTILJAK za šolsko 

leto 2018/2019. Izpostavila je projekte, ki jih izvajamo v našem vrtcu, sodelovanje z 

različnimi institucijami in pa sodelovanje s starši. Tudi letos se bomo v Centru starejših 

Črnuče predstavili z izdelki in risbicami otrok vseh enot našega vrtca. Razstava bo na ogled v 

spomladanskih mesecih 2019.  

Predstavila je dodatne in obogatitvene dejavnosti v Vrtcu Črnuče.  

 Zimovanje s smučarskim tečajem bo v letošnjem šolskem letu na Pokljuki v Šport 

hotelu od 21.01. – 25.01.2019 za najstarejše otroke. Predstavitveni sestanek za 

zimovanje smo imeli 25.09.2018 ob 18.00 v enoti Ostržek. V skupine so bile že 

razdeljene prijavnice za zimovanje, ki jih je potrebno vrniti do 15.10.2018. 

 Letovanje bomo izvedli od 03.06. – 07.06. 2019  v Savudriji z Gusarskim programom. 

 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 

predvidoma  v dveh terminih v  mesecu maju 2019.  

Tudi v letošnjem šolskem letu bo možno koristiti subvencijo MOL v višini 75€. Znesek lahko 

starši najstarejših otrok – letnika 2013 koristijo le za eno izmed ponudb, ali za zimovanje ali 

za letovanje. Za tridnevne tabore subvencije ni mogoče koristiti. Na prijavnico naj starši sami 

dopišejo koriščenje subvencije.  

Na zimovanjih, letovanjih in taborih je prisotna vsaj ena strokovna delavka iz skupine oz. 

strokovna delavka – delavec iz enote, ki pozna skupino. 

 V vrtcu imamo tudi letos plesne urice plesne šole Miki za otroke od letnika 2015. 

Predstavitvena urica je potekala v vseh štirih enotah konec meseca septembra. Plesne 

urice potekajo: 

-za enoto Ostržek v dveh skupinah ob četrtkih od 15.45 – 16.30, 

-za enoto Gmajna ob četrtkih od 15.30 – 16.15, 

-za enoto Sonček ob ponedeljkih v dveh skupinah od 15.00 – 15.45 in od 15.55 – 

16.35 ure, 

-za enoto Sapramiška ob ponedeljkih v dveh skupinah od 15.30 – 16.15. 

 



 Za najstarejše otroke poteka tečajna oblika angleškega jezika v izvedbi Jezikovne šole 

INI-MINI v popoldanskem času. Interes za Angleščino je bil  letos nekoliko manjši. Iz 

dveh enot je trenutno prijavljenih 20 otrok. 

Za otroke iz enote Sonček poteka Angleščina ob ponedeljkih od 15.00 – 15.45. 

Za otroke iz enote Ostržek poteka Angleščina ob ponedeljkih od 16.00 – 16.45. 

V enotah Gmajna in Sapramiška je bilo za tečajno obliko Angleščine prijavljenih 

premalo otrok. Izvajalka je vse zainteresirane starše povabila, da otroke priključijo k 

dejavnosti v enoto Ostržek. 

 

Urniki plesnih uric in angleškega jezika so na spletni strani vrtca in pred igralnicami.  

Sklep št. 5: 

Letni delovni načrt in VRTI VRTI VRTILJAK za šolsko leto 2018/2019 se potrdi v 

predloženi obliki.  

 

K točki 5: 

Pomočnica ravnateljice je predstavila predloge za nabavo sredstev iz Sklada v tem šolskem 

letu. 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. 

V našem vrtcu se pri nakupu sredstev odločamo za nakup kvalitetnih igrač in didaktičnih 

pripomočkov. 

Ostanek za prenos iz sredstev Sklada vrtca v šolsko leto 2018/2019: 

o Enota Ostržek – 3.731,13 

o Enota Sapramiška – 2.599,89 

o Enota Sonček – 1.214,16 

o Enota Gmajna –  113,22 

Podatki so zajeti na dan, 01.09.2018. 

Sklep št. 6: 

Člani Sveta staršev so potrdili predloge za nakup iz Sklada za šolsko leto 2018/2019. 

Sklep št. 7: 

V Vrtcu Črnuče bomo zbirali sredstva dvakrat letno.  

Staršem izstavimo položnice v višini 15 €. Plačilo je prostovoljno.  

 

K točki 6: 

Enota Sapramiška 

Predlog: nakup novih fotoaparatov 

Odgovor: v vseh enotah imamo fotoaparate, vendar so sodelavci na njih malce pozabili, saj so 

fotografirali kar z mobiteli… V kolikor se v kakšni enoti pokaže potreba po novih 

fotoaparatih, jih bomo kupili.  

Predlog: pridobiti soglasje za pregledovanje uši. 

Odgovor: soglasje imamo, starši so ga dobili v podpis na 1. roditeljskih sestankih skupin. V 

kolikor v kakšni skupini soglasja niso bila posredovana, jih bodo strokovni delavci staršem 

razdelili naknadno. 

Predlog: obvestilo za obisk govorilnih ur pred vrati igralnice z imenom otroka. 



Odgovor: po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov ne smemo več imeti nobenih 

seznamov na vidnem mestu. Strokovni delavec pripravi obvestilo, kdaj bodo govorilne ure in 

se z zainteresiranimi starši osebno dogovori za termin. 

Predlog: o premiku odhodov na letovanja, zimovanja in tabore na zgodnejšo uro.  

 

Odgovor: Zaradi zagotavljanja varnosti imamo predviden odhod ob 9.00 uri, saj v dveh od 

štirih enot nimamo možnosti dostopa z avtobusom v bližino vrtca. Strokovni delavci ne 

morejo varno spremljati otrok do avtobusa in še poskrbeti za prtljago. Strokovni delavci, ki 

spremljajo otroke na zimovanja, letovanja in tabore, imajo ta dan delovno obveznost od 8.30 

do konca dneva in seveda vse dneve in noči do vrnitve. 

Vsi prisotni so se strinjali, da je dosedanja praksa dobra. S starši, ki ne morejo ob določeni uri 

pripeljati otroka na dogovorjeno lokacijo, se dogovarjamo individualno. Otroci počakajo v 

jutranji dežurni igralnici, da pridejo strokovne delavke ponje in jih s prtljago vred pospremijo 

do avtobusa. 

Sklep št. 8: 

Ura in mesto odhoda na zimovanja, letovanja in tabore ostajajo nespremenjeni.  

 

Enota Sonček 

Pripomba: zaprt prehod mimo kuhinje. 

Odgovor: na predlog zdravstvene inšpekcije smo uredili gospodarski vhod, nadstrešek in tudi 

hodnik v enoti Sonček. Uporabljajo ga lahko le zaposleni, saj s tem zagotavljamo ustrezno 

higiensko stanje. 

Pripomba: visok robnik na parkirišču. 

Odgovor: parkirišča smo uredili, cesta pa je v domeni lokalne skupnosti. Vhod na parkirišče 

je primeren, na pločniku pa se ne sme parkirati. 

 

Enota Ostržek 
Pripomba: neuporabno kombinirano igralo. 

Odgovor: na igralu so popokale deske, zato del igrala ni varen za uporabo. Ravnateljica je 

izvajalce takoj obvestila o poškodbi, vendar igrala še niso popravili. V vrtcu smo naročili 

deske, hišnika bosta igralo popravila spomladi. 

Vprašanje: zaprt prehod čez večnamenski prostor. 

Odgovor: večnamenski prostor je namenjen dejavnostim otrok zato moramo poskrbeti za 

ustrezno čistočo in prehod ni dovoljen. Popoldan  strokovni delavci oz. otroci sami odnesejo 

na igrišče ali v dežurno igralnico iz garderobe vse svoje stvari. Med 6.00 in 7.00 ter po 16.15 

je prehod možen. 

Pripomba: nezadovoljstvo zaradi menjave kadra v skupini.  

Odgovor: v vrtcu takoj, ko je to možno, po 30 odsotnih delovnih dneh, razpišemo 

nadomeščanje, vmes pa si pomagamo z zaposlenimi za sočasnost ali za pomoč v oddelkih in s 

študenti. Včasih se zgodi, da je v enem dnevu odsotnih več delavcev in je potrebna takojšnja 

reorganizacija. Bolniških odsotnosti ni mogoče predvideti. 

Pripomba: slaba obveščenost staršev na oglasni deski pred igralnico. 

Odgovor: dogovor v vrtcu je, da morajo biti na oglasni deski redno izobešene informacije o 

spremembah v skupini. Vzgojiteljica je nova in vodstvo vrtca bi moralo dodatno preveriti ali 

so informacije staršem na voljo. Bomo uredili takoj. 

 

Enota Gmajna 

Pripomba: nezadovoljstvo zaradi menjave kadra v skupini. 



Odgovor: zaradi daljše bolniške odsotnosti je bila v skupini - letošnje Češnje, strokovna 

delavka, ki je nadomeščala bolniško odsotnost. Hkrati je druga delavka zanosila in zgodilo se 

je, da je skupina ostala brez obeh strokovnih delavk. V skladu z veljavno zakonodajo smo 

razpisali delovno mesto in zaposlili novo strokovno delavko. Odsotno vzgojiteljico pa 

nadomešča diplomirana vzgojiteljica, ki s potrjeno Sistemizacijo skrbi za pomoč v oddelkih. 

 

Vprašanje: ponovna uporaba kombiniranega igrala. 

Odgovor: inšpektorica Inšpektorata RS za šolstvo in šport je opravila postopek izrednega 

inšpekcijskega nadzora. Dobili smo Sklep o ustavitvi postopka. Inšpektorica Zdravstvenega 

inšpektorata RS je ugotovila, da je igralo v skladu z veljavnimi standardi. Svetovala je, da se 

kljub temu izvedejo dodatni ukrepi. Sklep o ustavitvi postopka pričakujemo v kratkem. 

Pridobili smo Strokovno mnenje o igralu in pripravili predloge za prilagoditev igrala. Čakamo 

na zaključek inšpekcijskih dejavnosti. Kombinirano igralo je namenjeno otrokom od 3. let 

dalje. Del igrala je namenjen otrokom od 4. leta. Vsi strokovni delavci poznajo specifiko 

igrala.  

K točki 7:  

Ravnateljica  je prisotne povabila k dodatnim vprašanjem in predlogom. 

 

Enota Sapramiška 

Vprašanje: odstranitev plesni na zidu 

Odgovor: plesen je že sanirana. 

Predlog: namestitev komarnikov v igralnicah.  

 

Ravnateljica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo na 1. seji Sveta staršev in jim zaželela 

prijetno šolsko leto. 

 

Sestanek smo zaključili ob 19. 20 uri. 

 

 

 

 

Črnuče, 12.10.2018                                                                            Zapisala. Jasmina Furman 

 




