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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA ČRNUČE 

15. 6. 2022 ob 17. uri 
 

Prisotni: lista prisotnosti se hrani v arhivu vrtca 
 
Dnevni red: 

1. poročilo o realizaciji programa – VRTI, VRTI VRTILJAK za šolsko leto 2021/2022 

2. obravnava pripomb in predlogov staršev na roditeljskih sestankih, 

3. pobude, predlogi, pripombe, vprašanja… 

 
K točki 1: 
Predsednica Sveta staršev Vrtca Črnuče in ravnateljica sta pozdravili vse prisotne.  
 
2. seja Sveta staršev ni bila sklepčna. 
 
Sklep 1: 
Članom Sveta se v potrditev posreduje zapisnik. Poročilo o realizaciji programa bodo člani Sveta staršev 
Vrtca Črnuče potrdili dopisno. 
 
K točki 2: 
Na poročilih iz 2. roditeljskih sestankov skupin ni bilo pripomb in predlogov za obravnavo na 2. seji 
Sveta staršev. 
 
K točki 3: 
Pobude, predlogi, pripombe in vprašanja 
Starši iz vseh štirih enot so pohvalili naše delo. 
 
Enota Ostržek 
Predlog: igralo v peskovniku 
Odgovor: ravnateljica se je že dogovorila za odstranitev igrala. 
 
Enota Gmajna 
Predlog: ureditev varnega prehoda za pešce na cesti Ceneta Štuparja pri hišni številki 19. 
Odgovor: na ČS Črnuče in na MOL-u so s problematiko seznanjeni. Ponovno bomo poslali prošnjo za 
ureditev. 
 
Sklep 2: 
Ravnateljica Andreja Klopčič in strokovna delavka enote Gmajna Marta Šliber, ki je vodja projekta 
Trajnostna mobilnost v našem vrtcu, se bosta prihodnji teden sestali in pripravili predlog za rešitev 
problema. 
 



Enota Sonček 
Predlog: ni bilo predlogov 
 
Enota Sapramiška 
Pripomba: ni bilo predlogov 
 
Ravnateljica je starše seznanila, da bodo v času od 4. 7. 2022 do 19. 8. 2022 v enoti Sapramiška 
potekala sanacijska dela v otoških sanitarijah. Otroci bodo gostovali v enoti Ostržek. 
 
Ravnateljica  je prisotne povabila k dodatnim vprašanjem in predlogom. 
 
Enota Gmajna 
Vprašanje: zakaj so v popoldanskem času odprta le ena vrata za prevzem otrok 
Odgovor: zaradi boljšega nadzora in predvsem zaradi varnosti otrok. V popoldanskem času mora biti 
drugi prehod, ki je zjutraj odklenjen zaradi dovoza živil, zaklenjen. 
 
Enota Sapramiška: 
Vprašanje: luža v času dežja pred vhodom v vrtec  
Odgovor: na MOL bomo ponovno poslali slikovni dokaz o oteženem prehodu v vrtec v času močnejših 
padavin. 
 
Pohvala strokovnim delavkam enote Sapramiška za njihov trud in srčnost. 
 
Enota Ostržek: ali so dela na igrišču zaključena 
Odgovor: dela so zaključena. Na srečo je k temu pripomoglo lepo vreme in tako bo lahko tudi  zaključna 
prireditev enote Ostržek na vrtčevem igrišču. 
 
Pohvala strokovnim delavcem enote Ostržek za njihov trud.  
 
Pomočnica ravnateljice je prisotnim obrazložila, zakaj prihaja v novem šolskem letu do preoblikovanj 
skupin in strokovnih delavcev.  
 
V 5. členu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca je zapisano, da lahko 
vrtec ob začetku novega šolskega leta ali izjemoma med šolskim letom, ob upoštevanju predpisanih 
normativov in zaradi potreb po vključitvi novih otrok, organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni 
sestavo oddelkov. 
 
V prihodnjem tednu bodo vsi starši preko e Asistenta obveščeni o skupinah v novem šolskem letu.  
Ker naš vrtec letos praznuje 70. obletnico predšolske vzgoje na Črnučah in 50. obletnico enote Ostržek, 
bomo z novim šolskim letom preimenovali skupine. Imena so predlagali strokovni delavci vrtca. 
 
Ravnateljica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo na 2. seji Sveta staršev in jim zaželela prijetne 
počitnice. 
 
Sestanek smo zaključili ob 18. uri. 
 
 
Zapisala: Jasmina Furman                                                
 

     Predsednica Sveta staršev:   
         NENA GODINA 


