
Vrtec Črnuče 
Dunajska cesta 400 
1231 Črnuče 
 
 
Številka: 900-9/2017-2 
Datum: 13.10.2017                                                                              
 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA ČRNUČE 
dne, 12. 10. 2017 ob 17.30 

v večnamenskem prostoru enote Ostržek na Dunajski 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 staršev 
2. Predstavitev Letnega delovnega načrta 2017/2018 – VRTI, VRTI VRTILJAK in 

potrditev 
3. Obravnava predlogov za nakup sredstev iz sklada za leto 2017/2018 
4. Obravnava pripomb in predlogov staršev na roditeljskih sestankih 
5. Vprašanja, predlogi… 

 
K točki 1: 
Ravnateljica Andreja Klopčič-Hološević je pozdravila vse prisotne in predsednika Sveta staršev 
Andreja Jerana. Prisotni smo se predstavili.  
Ravnateljica je prisotne seznanila z nalogami članov Sveta staršev. Dolžnost članov je, da se 
udeležujejo sej in na sejah predstavljajo mnenje skupine, katero zastopajo. Prvo sejo Sveta 
staršev skliče ravnateljica, kasnejše pa predsednik Sveta staršev v sodelovanju s tajnico VIZ. 
Običajno se sestanemo dvakrat letno, prvič v mesecu oktobru in drugič ob zaključku šolskega 
leta, v mesecu juniju. Po potrebi predsednik Sveta staršev skliče sejo tudi tekom šolskega 
leta.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. Zapisnike tajnica VIZ pošlje po 
e-pošti vsem članom. 
Vsi člani svetamorajo redno sporočati morebitne spremembe svojega elektronskega naslova na 
upravo, Vidi Mandelj. 
 
K točki 2: 
Ravnateljica je prisotne seznanila z odpiralnim časom Vrtca Črnuče. Na podlagi vrnjenih 
anketnih vprašalnikov ostaja odpiralni čas vseh enot enak lanskemu in sicer se v vseh enotah 
vrtecodpre ob 6.00 in zapre ob 17.00. V kolikor bi se med letom pokazala potreba po spremembi 
odpiralnega časa, bomo to upoštevali.  
 
Ravnateljica je starše seznanila z anketami v času šolskih počitnic, ki jih izvajamo zaradi lažje 
organizacije dela zaposlenih v vrtcu. Dežurna enota je enota Ostržek. Po potrebi so odprte tudi 
druge enote. 
Ankete bodo v letošnjem šolskem letu izvedene za: 

• 30.10., 02.11. in 03. 11. 2017 (jesenske počitnice), 
• 27.12., 28.12. in 29.12. 2017 (novoletne počitnice), 
• 30.04., 04.05.in 05.05. 2018 (prvomajske počitnice). 

 
Ravnateljica je predstavnike skupin seznanila z zaprtjem enote Gmajna v poletnih mesecih in 
sicer v času od 09.07. – 17.08.2018.Enota bo zaprta zaradi racionalne organizacije dela in glede 



na število prisotnih otrok (4. člen Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev 
in vrtca). Otroci in strokovne delavke enote Gmajna bodo v tem času v enoti Ostržek. Strokovne 
delavke enote Gmajna bodo odpirale in zapirale vrtec, tako kot v svoji enoti. 
 
Predstavnica staršev ene izmed skupin enote Gmajna je povedala, da se nekateri starši s tem ne 
strinjajo in bodo zbirali podpise proti zaprtju enote. 
 
Pomočnica ravnateljice, Jasmina Furman, je predstavila VRTI, VRTI VRTILJAK za šolsko 
leto 2017/2018. 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 mesecu maju 2018.  
Predstavila je dodatne in obogatitvene dejavnosti v Vrtcu Črnuče.  

• Zimovanje s smučarskim tečajem bo v letošnjem šolskem letu v Zg. Gorjah s smučanjem 
na Pokljuki od 12.02. do 16.02.2018za najstarejše otroke. Predstavitveni sestanek za 
zimovanje bomo imeli 17.10. ob 17.30 v enoti Ostržek.Po skupinah bomo po predstavitvi 
razdelili prijavnice. 

• Letovanje bomo od 04.06. do 08.06. 2018 izvedli v Savudriji z delnim 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 v treh 
terminih v mesecu maju 2018. ( v času od 07.05. do 18.05. 2018). 

Tudi v letošnjem šolskem letu bo možno koristiti subvencijo MOL v vrednosti 75€. Znesek 
lahko starši najstarejših otrok – letnika 2012 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 2014. 
Predstavitvena urica je potekala v vseh štirih enotah konec meseca septembra. Plesne 
urice potekajo: 
-za enoto Ostržek ob četrtkih v treh skupinah od 15.45 do 16.30, 
-za enoto Gmajna ob četrtkih v dveh skupinah od 15.30 do 16.15, 
-za enoto Sonček ob ponedeljkih v dveh skupinah od 14.45 do 15.30 in od 15.40 do 
16.25, 
-za enoto Sapramiška ob ponedeljkih v dveh skupinah od 15.30 do 16.15. 

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

INI-MINI v popoldanskem času. Interes za angleščino je bil v letošnjem šolskem letu 
izredno velik. Skupaj je prispelo 47 prijav iz vseh štirih enot. 
Za otroke iz enote Ostržek poteka angleščina ob ponedeljkih od 16.05 do 16.50. 
Za otroke iz enote Sapramiška poteka angleščina ob četrtkih od 16.05 do16.50. 
Za otroke iz enote Sonček poteka angleščina ob četrtkih od 15.00 do 15.45. 
Za otroke iz enote Gmajna poteka angleščina ob ponedeljkih od 15.00 do 15.45. 

 
Urniki plesnih uric in angleškega jezika so na spletni strani vrtca in pred igralnicami. 
 
Sklep št. 1: 
Poslovni čas v vseh enotah je od 6.00 do 17.00. 
 
Sklep št. 2: 
Enota Gmajna se v času poletnih počitnic od 09.07. do 17.08.2018 zaradi organizacije dela 
zapre. Otroci in strokovne delavke so v tem času v enoti Ostržek. 



Sklep št. 3: 
Letni delovni načrt VRTI VRTI VRTILJAK za šolsko leto 2017/2018se potrdi v predloženi 
obliki. 
 
K točki 3: 
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 (fotografije 
nakupljenih sredstev). 
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 2017/2018 (podatki na dan 13. 9. 2017) 

 
o Enota Ostržek– 2.950,23 
o Enota Sapramiška –2.595,39 
o Enota Sonček – 424,31 
o Enota Gmajna – 263,53 

 
Sklep št. 4: 
Člani Sveta staršev so potrdili predloge za nakup iz Sklada za šolsko leto 2017/2018. 
 
Sklep št. 5: 
V Vrtcu Črnuče bomo zbirali sredstva dvakrat letno. Starši dobijo položnice v višini 15 €. Plačilo 
je prostovoljno.  
 
K točki 4: 
Enota Sapramiška 
Vprašanje:ali lahko ob 6. h odpremo oba vhoda? 
Odgovor: število strokovnih delavcev je razporejeno glede na število prisotnih otrok. Drugi trakt 
se odpre, ko se razdružijo skupine. Zaradi nadzora, odpiranja vrat in varnosti je dobro, da je kdo 
od zaposlenih na odprtem traktu. 
 
Predlog: publikacija naj se razdeli samo novo sprejetim otrokom. 
Odgovor: na podlagi Pravilnika o publikaciji vrtca, smo dolžni vsako leto izdati in razdeliti 
publikacijo staršem. Dobijo jo vsi starši, če imajo v vrtcu več otrok, dobijo le en izvod 
publikacije. 
 
Predlog: obrazci za fotografiranje in snemanje otrok naj veljajo za ves čas vključenosti otroka v 
Vrtec Črnuče. 
Odgovor: zaradi zagotavljanja pridobitve ažurnih podatkov je dobro, da se podpisi staršev 
poberejo vsako leto (menjava skupin, strokovnih delavcev, odločitve staršev…). 
 
Enota Sonček 
Vprašanje: ali otroci tudi v najmlajših skupinah jedo svinjino? 
Odgovor: Da, svinjina je na jedilniku redko. V mesecu oktobru bo 3 krat za kosilo in 2 krat za 
zajtrk. Imajo pa najmlajši otroci pri zajtrku možnost izbrati tudi mlečni zajtrk. Pri pripravi 



jedilnikov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah in 
Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo 
za zdravje in Zavod RS za šolstvo). 
V našem vrtcu skrbimo za uravnoteženo prehrano na jedilnikih. 
 
Enota Ostržek 
Predlog: fotografije na spletni strani naj bodo dodatno zaščitene z geslom. 
Odgovor: Lidija Kopasić ureja spletno stran Vrtca Črnuče. Povedala je, da so ravno zaradi 
zlorab, fotografije na spletni strani pomanjšane. Če bi fotografije zakodirali, bi vsak starš dobil 
svoje geslo. V nekaterih skupinah strokovne delavke med šolskim letom redko objavljajo 
fotografije skupine, vendar starši ob zaključku šolskega leta prejmejo CD s fotografijami, ki so 
nastajale v tekočem šolskem letu. Uredniški odbor spletne strani Vrtca Črnuče se bo sestal v 
oktobru, poiskal rešitve in preko e-pošte o sklepih obvestil tudi člane Sveta staršev. 
 
Pripomba: za popoldansko malico je na jedilniku prevelika količina ponujenih sokov in 
sladkarij. 
Odgovor: popoldanska malica je precej raznolika. Otroci imajo ponujeno sadje, mlečne izdelke, 
kruh, različno pekovsko pecivo, piškote… starši so pojasnili, da je pripomba veljala za jedilnike 
v času poletnih počitnic. 
Skupaj skrbimo za pestro in uravnoteženo prehrano, hkrati pa moramo upoštevati košarico 
prehrane na posameznega otroka, ki znaša 1,85 € na dan. 
 
Enota Gmajna 
Predlog: starši bi po elektronski pošti sporočili, da pride po otroka v vrtec nekdo, ki ni zaveden 
na vprašalni poli. 
Odgovor: starši morajo sporočiti strokovni delavki, delavcu osebno, kdo pride po otroka in tudi 
dati pisno soglasje (pooblastilo za prevzem otroka). 
Strokovni delavci tekom dneva ne gledajo pošte. V primeru, da nepričakovano pride po otroka 
nekdo drug, je potrebno obvezno poklicati strokovno delavko in tudi poslati obvestilo še po 
elektronski pošti. Klic je obvezen! 
 
Predlog: sporočanje odsotnosti otrok v tajništvo preko sms – jev. 
Odgovor: Sms lahko pošljete strokovnim delavcem v skupino, v tajništvo pa pokličete oz. 
pošljete elektronsko pošto Marini Kunstelj ali Vidi Mandelj. Odsotnost otroka lahko sporočite 
tudi preko e-Asistenta, ki je bil na začetku šolskega leta ponujen v skupinah na 1. roditeljskih 
sestankih. Uporaba e-Asistenta za vzgojitelje je obvezna, za starše pa priporočljiva. 
 
Predlog: dodatna ograja na igrišču. 
Odgovor:v naslednjem tednu se dobimo s predstavniki MOL-a, da se pogovorimo o možnostih. 
 
Predlog: enota Gmajna naj bo odprta v času poletnih počitnic ves čas. 
Odgovor: glede na zelo majhno prisotnost otrok v enoti Gmajna v času poletnih počitnic in glede 
na bližino enote Gmajna in Ostržek, bo enota Gmajna od 09.07. do 17.08. 2018 zaprta, otroci pa 
bodo gostovali v enoti Ostržek. 
Vrtec lahko zaradi racionalne organizacije dela za določeno obdobje zapre posamezne enote, ob 
tem pa zagotovi vključitev otrok v druge enote in oddelke. 
 
Sklep št. 6: 
Tiste fotografije z več otroki naj bodo objavljene na spletnih straneh posamezne skupine, kjer 
starši vstopajo z geslom. Na spletni strani vrtca pa naj bodo objavljene fotografije, kjer so otroci 
manj vidni(jih je veliko na fotografiji). 
 



Sklep št.7: 
Staršem ponovno razdelimo obrazce za možnost uporabe e-Asistenta, saj vsi niso bili seznanjeni 
s to možnostjo. 
 
K točki 5:  
Ravnateljicaje prisotne povabila k razpravi. 
Vprašanje:zatikanje vrat na 1. traktu pri Ribicah in Čebelah. 
Odgovor:vsa vrata morajo biti zaradi varnosti otrok zaprta. V popoldanskem času smo 
dogovorjeni, da strokovni delavci oz. otroci sami odnesejo na igrišče iz garderobe vse svoje 
stvari. Starše je potrebno vseskozi opozarjati na zapiranje vrat. Na vseh vratih so tudi obvestila 
staršem, da zaradi varnosti dosledno zapirajo vhodna vrata.  
 
Vprašanje: starši so dobili najvišji znesek na položnici za plačilo vrtca, na koga se obrnejo? 
Odgovor: obrnejo se na ga. Marino Kunstelj. Njen telefon je 589 - 74- 12. 
 
Vprašanje: ali imamo v našem vrtcu skupinsko fotografijo ob zaključku šolskega leta? 
Odgovor: ne, imamo pa skupinsko fotografijo ob prihodu dedka Mraza v mesecu decembru. 
 
Predlog: ob nastopih predstav otrok bi lahko najeli profesionalca, da bi posnel predstavo za 
starše in otroke. 
Odgovor: starši naj slikajo oz. fotografirajo svojega otroka. V skupini se lahko dogovorijo, da 
eden izmed staršev posname nastop (potrebno je upoštevati dovoljenje staršev). 
 
Ravnateljica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo na 1. seji Sveta staršev in jim zaželela 
prijetno šolsko leto. 
 
Sestanek smo zaključili ob 19. 30. 
 
 
 
 
Zapisala. Jasmina Furman 
 
 
           Andrej Jeran 
       PREDSEDNIK SVETA STARŠEV 
                VRTCA ČRNUČE 
 


