
Vrtci Brezovica  

Nova pot  9, Vnanje Gorice 

1351 Brezovica                                                                                  

 

Datum: 1. 10. 2021 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v sredo, 29. 9. 2021, ob 18. uri 

preko aplikacije Zoom 

 

Prisotni: lista prisotnosti – PRILOGA v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

 

1. Pozdrav ravnateljice, 

2. pregled zapisnika zadnje seje 20. 5. 2021, 

3. konstituiranje in način dela Sveta staršev, 

4. izbira enega predstavnika za Sklad Vrtcev Brezovica, 

5. obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 21/22, (poroča ravnateljica), 

6. tekoče zadeve ter predlogi in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

K točki 1) 

Ravnateljica Liljana Bošnjak pozdravi vse prisotne predstavnike staršev. 

K točki 2) 

Pripomb na zapisnik prejšnje seje Sveta staršev ni bilo. 

K točki 3) 

Ravnateljica pove, da vloga predsednika Sveta staršev ni zahtevna. Vsebine, dnevni red, ipd. 

pripravijo strokovni delavci vrtca, ki sodelujejo s starši in njihovimi otroci. Vloga predsednika 

Sveta staršev je, da skliče seje staršev, od predstavnikov staršev pridobi morebitna vprašanja 

glede določenih problematik. Predsednik Sveta staršev deluje povezovalno med starši. Preko e 

- pošte obvešča predstavnike o novostih, dogodkih ipd.  

Na prosojnici se predstavi  66. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje, po katerem 

predstavniki Sveta staršev predlagajo nadstandardne programe, dajejo soglasja k predlogu 

ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodelujejo pri nastajanju predloga programa razvoja 



vrtca, potrjujejo Letni delovni načrt vrtca, volijo predstavnike staršev v Svet zavoda, komisijo 

za sprejem otrok in v Upravni odbor sklada vrtca. 

Ravnateljica pozove člane, da predlagajo predsednika Sveta staršev. Član Sveta staršev Jure 

Šušteršič predlaga za predsednico Sveta staršev gospo Saro Trstenjak. Ga. Trstenjak se s 

predlogom strinja in se zahvali za predlog, s predlogom se strinjajo tudi ostali člani Sveta 

staršev.  

Ravnateljica povabi novo predsednico Sveta staršev g. Trstenjak, da nadaljuje sejo po dnevnem 

redu. 

K točki 4) 

Ravnateljica pove, da že tretje leto v naših vrtcih deluje Sklad vrtca. V letu 2019 smo 

organizirali prireditev za otroke in starše z naslovom Zimska pravljica, kjer so se odvijale 

različne prireditve, predstave in delavnice. Na stojnicah smo ponujali blago, ki so ga izdelali 

vsi zaposleni v Vrtcih Brezovica. Preko tega dogodka smo zbrali  4.815€. S temi sredstvi smo 

kupili igralo na Rakitni. Ker so ta igrala zelo draga, smo dodatno prispevali še 3.984€.  

Oktobra 2020, času korone virusa, so naše strokovne delavke šivale maske, za katere so starši 

z nakupom prispevali skoraj1.000€. 

Nadaljevali smo z bazarjem, ki je potekalo drugače kot preteklo leto. Imeli smo spletno prodajo 

inovativnih izdelkov, ki so jih ustvarili zaposleni v našem vrtcu. V tem obdobju smo zbrali 

dodatnih 4.319€. Tudi ta sredstva smo namenili za igralo, za naše najmlajše otroke v enoti 

Vnanje Gorice. Za montažo in podlago smo dodali še 1. 666€.  

Veliko novoletnih daril so za svoje zaposlene kupili tudi lokalni podjetniki. 

V letošnjem letu pripravljamo nov bazar, v kolikor starši potrebujejo maske, se lahko obrnejo 

na vrtec.  

Z eno od mamic iz skupine se dogovarjamo, da bodo naše kuharice v vrtcu pripravile sladice, s 

katerimi bodo obdarili otroke zaposlenih v njihovem podjetju. 

Člane Sklada vrtca predstavljajo zaposleni Vrtcev Brezovica in starši. Zaradi odstopa enega od 

članov, ravnateljica pozove starše k prevzemu te vloge.  

Na mesto člana Sklada se javi ga. Marjetka Bizjak.  Pove, da se ji zdi Sklad dobra zadeva, da 

lahko naredimo veliko za otroke in ostale.  

Ravnateljica se zahvali g. Bizjak. Obvestila bo predsednico Sklada, ki ji bo posredovala 

kontakte ostalih članov, gospa Bizjak pa bo prejela vabilo na naslednje srečanje. 

 

 

 



K točki 5) 

Ga. Trstenjak prevzame vodenje seje in povabi ravnateljico k obravnavi Letnega delovnega 

načrta za šol. leto 2021/22. 

Ravnateljica izpostavi nekaj najpomembnejših stvari, saj so bili letni delovni načrti oddelkov 

predstavljeni  staršem na roditeljskih sestankih. 

Muca Copatarica: 

Novost v naših vrtcih je lik Muce Copatarice. Ravnateljica pohvali zaposlene, ki so kostum 

zašile in ustvarile. Obhod je začela v Vnanjih Goricah, kjer so jo otroci z navdušenjem sprejeli. 

Razvojni načrt: 

Z Razvojnim načrtom smo pričeli pred tremi leti, tudi s sodelovanjem s starši. Izdelava 

Razvojnega načrta je trajala dve leti. Z načrtom se trudimo in nadaljujemo še naprej, kljub temu, 

da v času zaprtja vrtcev tega nismo izvajali na način, kot smo si ga zamislili. 

V letošnjem šolskem letu bomo Razvojni načrt povezali s počitkom in bivanjem na prostem.  

Večkrat poudarimo, da je v našem vrtcu narava največja učiteljica in da izkoristimo vsako 

priložnost in čim več bivamo na prostem. Glede na dejstvo, da je posegel v naša življenja virus 

korone, razmišljamo, kakšne dejavnosti izvajamo v notranjih prostorih vrtca in kako bi te 

dejavnosti preselili na prosto. V tem času so nekateri otroci že počivali zunaj na terasi. To je le 

eden izmed predlogov, strokovni delavci pa imajo podobnih predlogov še več.  

Protokol uvajanja: 

V preteklem šolskem letu smo ustanovili strokovni team, preko katerega smo se pričeli ukvarjati 

s protokolom uvajanja. Želeli smo zbrati vse dobre predloge in strategije, ki bi olajšali otrokom 

in staršem prve dni uvajanja v vrtec. Na vzgojiteljskem zboru smo protokol predstavili ostalim 

strokovnim delavcem. Protokol so vzgojiteljice izvajale po oddelkih. Sedaj spremljamo 

situacijo, kaj od tega, kar smo načrtovali je bolj uspešno. Analizirali bomo delo in izpopolnili 

v naslednjem šolskem letu. 

Na začetku seje se je predstavila nova sodelavka Pavlina Zirer, svetovalna delavka. Imamo 

veliko otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč. Ravnateljica pove, da smo dobili 

pravo osebo, ki bo tem otrokom, staršem in vzgojiteljem nudila strokovno podporo. 

Velikokrat smo omenili, da imamo v naši občini veliko priseljenih staršev, katerih otroci še ne 

govorijo v tekočem slovenskem jeziku. S strani občine imamo odobreno 15 urno tedensko 

pomoč otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto odšli v šolo. Na ta način jim bomo olajšali 

bivanje v skupini, predvsem pa vstop v šolo.  

 



Otroci starejših skupin so se udeležili mini počitnic na Pokljuki. Danes se je vrnila zadnja 

skupina. Preživeli so lepe trenutke v naravi, srečo pa so imeli tudi z vremenom. Analiza mini 

počitnic je pokazala, da imajo otroci počitnice v lepem spominu, dejavnosti so bile zanimive, 

na voljo so imeli veliko pripomočkov, hkrati pa so bivali v prelepi naravi. 

Nekaj pripomb je bilo sporočenih s strani strokovnih delavk. Problem je bil v prostorih, ki niso 

bili najprimernejši za tako majhne otroke. O tem se bomo še temeljito pogovorili, razmišljamo 

pa, da bi se vrnili v Gozd Martuljek, kjer smo bili pred korono, saj so bili tam prostori 

primernejši. Počitnice na obeh lokacijah organizira podjetje Planet otrok.  

V lanskem letu nismo izvedli letovanja otrok na Debelem Rtiču. V letošnjem šolskem letu bo 

letovanje izvajano med vikendom, od petka 10. 6. 2022 do ponedeljka 13. 6. 2022. Ponujeni 

datumi s strani organizatorja so bili v mesecu maju, kar nam ni ustrezalo, predvsem zaradi 

vremenskih razmer. 

Sodelovanje s starši: 

Uvodne in individualne pogovore za novince smo izvedli. Ti pogovori so zelo pomembni, saj 

takrat starši vzpostavijo prvi stik z vzgojiteljicami in se pogovorijo o otroku. Ti pogovori so 

tudi del našega protokola za uvajanje. 

Uvajanje še vedno poteka. Nekje v oddelkih so se pojavile viroze, zato je bilo nekaj otrok 

odsotnih. Ti otroci se sedaj vračajo, posledično se je to uvajanje nekoliko podaljšalo.  

Roditeljski sestanki so vsi izvedeni, sedaj nadaljujemo s Svetom staršev. Ravno tako so 

načrtovane pogovorne urice, vzgojiteljice bodo starše o tem tudi obvestile. 

Prvi roditeljski sestanki so bili izvedeni na prostem. Odlok, ki smo ga medtem prejeli, je 

zahteval pogoj PCT tudi na prostem, posledično smo imeli tudi manjšo udeležbo staršev na teh 

sestankih. 

Šola za starše: 

Zasvojenost s tehnologijo - Miha Kramli  - 6. 10. 2021   

Govor o očetovstvu – Miha Ruparčič – 27. 10. 2021 

Predavanje o nevro znanosti in duševnem zdravju otrok - Jani Prgič – 24. 11. 2021 

Vsi predavatelji so zelo kvalitetni in jih dobro poznamo. Jani Prgič in Miha Ruparčič sta 

gostovala na šolah za starše, ravno tako predavala strokovnim delavcem. Ravnateljica pove, da 

je bila prisotna na predavanju Miha Kramlija in staršem priporoči, da se predavanja udeležijo. 

 

Ravnateljica zaključi s poročilom letnega delovnega načrta. Pozove člane Sveta staršev k 

morebitnim pripombam ali vprašanjem. 



Ga. Karin Jurman Marn pohvali uvajanje v skupini Polžki, v enoti Vnanje Gorice. Uvajanje je 

potekalo umirjeno in gladko. Veselili so se mini počitnic, saj lansko leto niso bile izvedene, 

tokrat ni bilo nobenih pripomb. 

Ravnateljica se zahvali za pohvalo in preda besedo g. Sari Trstenjak. 

 

HIGIENSKI UKREPI 

Ravnateljica pove, da so starši na roditeljskih sestankih prejeli informacije glede higiene v 

vrtcu, ukrepe pa so poznali že iz preteklega leta. 

Pomembno se nam zdi, da se trudimo izvajati priporočene ukrepe, ki jih jemljemo resno in 

odgovorno, predvsem pa se trudimo, da se otroci v vrtcu dobro počutijo ter da ostane njihovo 

otroštvo takšno, kot mora biti. 

Zadnjo okužbo smo imeli v mesecu maju, okužena je bila strokovna delavka. V mesecu 

septembru sta bili okuženi dve zaposleni, kuharica in čistilka.  

 

Nina Simšič nato pove nekaj o higienskih ukrepih. 

Nahajamo se v obdobju, ko so otroci bolj prehlajeni. Opozori, da v vrtec sprejemamo le zdrave 

otroke. Zavrniti jih moramo ob pojavu kakršnih koli znakov okužbe, kot so rumeni ali zeleni 

izcedek iz nosu, vročina in kašelj. Če se slednji pojavijo v vrtcu, vzgojiteljice o tem obvestijo 

starše, da čim prej pridejo po svoje otroke. Obiskala nas je šolska inšpektorica in pregledovala 

nošenje mask pri zaposlenih. Preverila je tudi razkužila na vhodih in obiskala štiri enote. 

Pripomb ni imela,  pohvalila je stanje po enotah. Pri vzgojiteljicah se je pozanimala glede tega, 

kako se starši držijo ukrepov glede nošenja mask. V primeru, da bi inšpektorica srečala starša 

ki maske ne nosi, bi bila primorana napisati kazen. 

Nina Simšič člane Sveta staršev prosi, da to informacijo prenesejo ostalim staršem v svojih 

skupinah.  

Pričakujemo obisk zdravstvene inšpekcije. Ga. Simšič pozori, da v primeru, če je kdo v družini 

okužen in ima pozitiven test na Covid – 19, otrok tega starša ne sme v vrtec. Starši obvestijo, 

da je otrok v karanteni in posredujejo vzgojiteljici odločbo o karanteni, ki jo prejmejo iz  NIJZ 

ali jo sami izpolnijo. V tem primeru ima otrok brezplačen vrtec. 

Maske in razkužila za vrtec dobavlja Občina Brezovica. Iz MIZŠ mesečno prejemamo 3.500€ 

za sredstva za razkuževanje in čiščenje igrač in prostorov. Trenutno se dogovarjamo o nakupu 

aparature za čiščenje prostorov ali igrač ter pridobivamo različne ponudbe. 

Zelo dobro sodelujemo z Občino Brezovica, ki nam omogoča enkrat tedensko testiranje na 

Covid – 19, ki ga izvaja dr. Danica Rotar. Zaposleni imamo tudi teste za samo testiranje. V 



primeru slabega počutja se lahko zaposleni testirajo, predno pridejo na delovno mesto in na ta 

način preverijo ali so morda pozitivni na korona virus. Kot je bilo že omenjeno, je bilo v tem 

času zelo malo okužb. Ravno tako je bilo malo skupin v karanteni. Ocenjujemo, da delamo 

dobro. 

Ravnateljica se zahvali staršem in pove, da so za tak rezultat, oz. tako malo okužb zaslužni tudi 

starši, saj  sodelujejo z vrtcem in resno jemljejo te ukrepe. 

 Alenka Žavbi, svetovalna delavka, družinska in zakonska terapevtka: 

Ga. Žavbi izpostavi medsebojne odnose, predvsem odnose do sebe. Preko prosojnic podeli 

nekaj sporočilnih ilustracij iz knjige Fant, krt, lisica in konj (Charlie Mackesy). Izhaja iz misli 

prve prosojnice «Ta nevihta bo minila«. Pove, da ta »nevihta« zagotovo traja že predolgo, 

vpliva na vse nas, ne glede na to, kako smo močni, trdni, nas izkopava, utruja, predvsem nam 

vzbuja strah in negotovost. Vsaka kriza, ne glede na to ali je osebna kriza, partnerska kriza ali 

družbena kriza ima začetek in tudi konec. Epidemija je v nas zbudila strah, na začetku smo se 

bali virusa, stikov, strahu pred izgubo službe, cepljenja, strah vseh možnih ukrepov… Naš 

naravni odziv na strah je, da se želimo zaščititi. Strah in zaščita pred tem je normalna. Pri tem 

smo zelo podobni našim prednikom, da imamo tak naraven odziv. 

Pomembno je, da ohranjamo prijaznost do drugih. Situacija je težka in v tem smo skupaj. Stati 

si moramo ob strani in si pomagati. Vsekakor si želimo strpnosti. 

K točki 6) 

Vprašanja članov Sveta staršev.  

Vprašanje g. Plevnika: 

Ali v vrtcih Brezovica razmišljamo o drugih nadstandardnih programih? Pove, da sodeluje z 

drugimi vrtci in opaža, da imajo programe, kot so: tečaj rolanja, tečaj drsanja, smučanje, 

plavalni tečaj… 

Odgovor: 

Ravnateljica odgovori, da se vsako leto pogovarjamo o tej tematiki. Izpostavi dejavnost 

plavalnega tečaja. Dostopa do bazena nimamo. Do uvedbe devetletke smo izvajali ta program, 

otroci so bili leto dni starejši, kasneje se je ta dejavnost prenesla na šolo. Dogovarjali smo se z 

v IOC Logatec, ponudili so nam edini možni termin ob 7. 30 uri. Za nas je bila ta ura 

nesprejemljiva.  

Tečaj rolanja je izvajal zunanji izvajalec Jaki šport. Aktivnost je bila izvajana na naših igriščih. 

Trenutno ni ponudnika, ki bi to izvajal. 

S smučanjem je bila podobna situacija, kot s plavanjem. Z uvedbo devetletke smo te dejavnosti 

opustili. Ravnateljica pove, da smo si vrtci med seboj zelo različni. Nekateri te dejavnosti 



izvajajo, nekateri ne. Ravnateljica izpostavi, da je bilo delo z otroki na smučanju precej 

zahtevno in sprašuje o smiselnosti organizacije takšne aktivnosti za predšolske otroke.  

Vprašanje: 

Kako je z dodatnimi dejavnostmi, kot npr. da otroci prespijo v vrtcu, spanje na kakšni kmetiji? 

G. Plevnik doda, da so takšne dejavnosti dobre izkušnje za otroke. 

Odgovor: 

Ravnateljica pove, da se nekatere dejavnosti, ki jih je navedel. g. Plevnik že izvajajo. V mesecu 

juniju sta dva oddelka otrok prespala v vrtcu. V preteklih letih so bili ti dogodki pogostejši. 

Imamo 34 oddelkov in vsaka vzgojiteljica s svojo vzgojiteljico - pomočnico vzgojiteljice ustvari  

letni delovni načrt za svojo skupino in veliko teh aktivnosti je vanj vključenih. Smo storilnostno 

naravnani in imamo željo, da otrokom ponudimo čim več kvalitetnih vsebin, vendar jim 

moramo pustiti tudi čas, da dogodke predelajo in podoživijo. Do obdobja korone so se otroci 

udeleževali planinskih izletov, kamor so odhajali z avtobusi. Vse naštete dejavnosti, ki jih 

omenja g. Plevnik se odvijajo po različnih skupinah, na različne načine. 

Vrtec ni institucija, ki je registrirana za organizacijo takšnih dejavnosti. Vrtci Brezovica smo 

se morali obrniti na eno od takšnih podjetij, kot je Planet otrok. Zaenkrat imamo z njimi dobre 

izkušnje.  

Ravnateljica se strinja z g. Plevnikom, da je možno še kaj organizirati in poiskati nove načine 

in o tem se veliko pogovarjamo. 

G. Plevnik izhaja na podlagi svojih  izkušenj, saj otroci njihove skupine razen predstave in 

Planeta otrok niso bili deležni drugih aktivnosti. Verjame, da po skupinah različno delajo in da 

je to prepuščeno strokovnim delavkam. Poda predlog, da se izvajajo aktivnosti generalno in da 

ni vse prepuščeno vzgojiteljicam.  

Ravnateljica pojasni, da razmere v zadnjih dveh letih tega niso dopuščale, zagotovo pa so 

dobrodošli predlogi. 

Vprašanje: 

Kako je z vzpodbujanjem spanja? G. Plevnik pove, da na podlagi raziskav pri otrocih ugotavlja, 

da imajo otroci premalo spanja.  

Ali je v vrtcu generalno dogovorjeno, da se spodbuja otroke, da gredo k počitku?  

Ali je to tudi tema, o kateri bi se bilo smiselno pogovarjati na ravni vrtca? 

Odgovor: 

Ravnateljica poudari, da je to zelo primerna tema in je tudi ena od tem, ki je v letošnjem letu 

del razvojnega načrta. Govorimo o bivanjem na prostem in o počitku. Običajno se srečujemo z 

nasprotnimi težavami. Velikokrat prejmemo klice in pritožbe staršev, da njihovi otroci ne želijo 



spati v vrtcu in da imajo občutek, da se otroka sili k počitku. Otrokom, ki potrebujejo počitek 

jim to omogočamo. V večini skupin je to praksa in vedno se pogovarjamo, da je počitek po 

kosilu obvezen in nujen. Vzgojiteljice berejo pravljice, otroci se sprostijo, nekateri med tem 

zaspijo, ostali pa se igrajo umirjene igre.  

G. Plevnik izpostavi problem prehoda in semaforja na križišču – odcep v Radno. Tu gre za 

problem varne poti v šolo, saj veliko otrok prečka cesto. Semafor je zelo slabo označen, zato 

predlaga, da bi uvedli znak za odštevanje, da bi otroci vedeli, da se počaka. Zdi se mu primerno, 

da bi se vrtec  povezal z Občino Brezovica glede te problematike. G. Plevnik pove, da so na 

nivoju šole ugotavljali, da je potrebno na Brezovici še veliko narediti na področju varnosti v 

cestnem prometu (kolesarske ceste,..).  

Odgovor: 

Ravnateljica pove, da smo o tej problematiki že večkrat razpravljali. Naša zaposlena strokovna 

delavka je članica Sveta za preventivo in vzgojo v prometu, v občinskem merilu. Vse 

pomisleke, problematiko v prometu, nevarne točke in opozorila s strani staršev smo vedno 

sporočali na Svet za preventivo. Ravno tako bomo posredovali problematiko, ki jo je izpostavil. 

G. Plevnik.  

G. Plevnik se ponudi, da napiše dopis, ravnateljica se s tem strinja in želi da ga pošlje 

ravnateljici, ter predsednici Sveta staršev, ki ga bosta nato posredovali naprej.  

 

Ravnateljica zopet preda besedo predsednici Sveta staršev, g. Sari Trstenjak, ki pove, da bodo 

s skupnimi močmi skušali urediti to problematiko. Prav tako se zahvali članom Sveta staršev  

za predano vlogo predsednice ter za zaupanje in povabi da ji posredujejo morebitne predloge, 

pohvale, kritike. 

 

Vprašanje: 

Ga. Špela Glavan  - Enota Podpeč – zapiralni čas vrtca.  

Starši težko pridejo po otroke do določene ure, saj je potovalni čas iz Ljubljane do Podpeči 

podaljšan, zaradi gneče na cesti, dela čez Črno vas, ter cestnih del na Jezeru.  

Ravnateljica pove, da si v Vrtcih Brezovica vzamemo mesec časa, v tem obdobju spremljamo 

prihode in odhode staršev. V kolikor starši potrebujejo spremembo poslovnega časa, to 

sporočijo svoji vzgojiteljici. V primeru, da je staršev več, ki potrebujejo določeno uro, v 

pravilniku Občine Brezovica vsaj trije, v tem primeru spremenimo poslovni čas vrtca. Poslovni 

čas vrtca potrdi Svet zavoda. Poslovne čase prilagajamo staršem in ga spreminjamo vsako leto. 

 



G. Ramoveš  dopolni g. Plevnika glede dodatnih dejavnosti. Njegova izkušnja iz preteklega 

vrtca je, da je bila dejavnost bolj kot dopolnitev programa, primer: če so obravnavali določeno 

tematiko, so jo nato nadgradili z obiskom muzeja, gledališča ipd. Starši tako niso imeli občutka, 

da je to za otroka preveč. 

Ravnateljica pove, da smo se takšnih oblik posluževali tudi v naših vrtcih. Trije podobni obiski 

so bili pri nas za otroke brezplačni – stroške je financirala Občina Brezovica,  medtem, ko so 

jih starši v ljubljanskih vrtcih morali financirati sami. Zaradi trenutne situacije se takšne 

dejavnosti ne izvajajo. Želimo si, da bi se življenje vrnilo na stare tire in da bi takšne aktivnosti 

zopet izvajali. 

G. Ramoveš  pove, da si tudi sam ne predstavlja smučanja z večjo skupino otrok mlajše starosti, 

in predlaga, če se takšno ali podobne aktivnost uvede, vzgojiteljicam na pomoč pristopijo starši 

ali stari starši. Ravnateljica se s predlogom strinja in pove, da smo v preteklosti povabili k 

sodelovanju starše, stare starše in upokojenke, ki so bile del našega kolektiva. 

Predsednica ga. Trstenjak zaključi sejo, ravnateljica doda, da starši kakršna koli vprašanja 

posredujejo predsednici Sveta staršev. Le – ta bomo skupno reševali. Prisotnim se zahvali za 

sodelovanje.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. 40. 

 

 

                                                                                                      Zapisala: Alenka Švigelj 

 

 

  

 

 

 

 

 


