
Vrtci Brezovica 
Nova pot 9,  
1351 Brezovica 
 
Datum: 3. 3. 2022 
 

ZAPISNIK 3. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCEV BREZOVICA, 3. 3. 2022 ob 17. 

uri, v prostorih uprave Vrtcev Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice. 

 

Prisotni: Liljana Bošnjak, Alenka Švigelj, Marjetka Bizjak, Janja Suhadolnik, Mitja Kumer, 

Martina Hlače. 

 

 Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnjega  srečanja (6. 10. 2020), 

2. predstavitev novega člana upravnega odbora, 

3. analiza novoletnega bazarja 2021, 

4. razprava o predlogu za porabo denarja, 

5. kuharska knjiga »Bog žegnaj«, 

6. razprava o načrtovanih predlogih za  pridobivanje sredstev in nove ideje za naprej, 

7. načrti za novoletni bazar 2022, 

8. razno. 

 

1. točka 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ga potrdili. 

 

2. točka 

Predstavila se ja nova članica upravnega sklada, ga. Marjetka Bizjak, ki je zamenjala 

predstavnika staršev g. Miloša Banića. Ga. Tanja Peternelj Plevnik pa je predsednici 

upravnega odbora sporočila, da bi odstopila od članstva zaradi svojih obveznosti. Ga. 

ravnateljica bo predstavnici sveta staršev sporočila, naj izberejo kandidata iz vrst 

staršev, ki bo go. Peternelj nadomestil. 

 

3. točka 

Ga. ravnateljica je analizirala potek novoletnega bazarja. S prodajo izdelkov na 

stojnicah smo zbrali  8.000€.  Pohvalila je vse delavce za trud, saj je bil odziv staršev 

pozitiven.   Predlogi za vnaprej: stojnice naj bi bile postavljene dalj časa, da jih  lahko 

vsi obiščejo. Razmišljajmo o darilih, ki bi bila primerna tudi za očke in dedke.  

V enoti Vnanje Gorice imajo prostorsko stisko za postavitev stojnice v notranjih 

prostorih. Ker je bila postavljena  stojnica kljub oznakam premalo vidna,  so strokovne 

delavke naknadno pripravile stojnico tudi zunaj. Ker so bile vremenske razmere 

ustrezne in ni bilo padavin, se je to lahko izpeljalo.  



 

4. točka 

Zbrana sredstva na letošnjem novoletnem bazarju bomo namenili vrtcu Notranje 

Gorice in opremili igrišče z novim igralom po posvetu s strokovnimi delavkami in 

vodstvom.  Predlog: vsa igrala, ki smo jih kupili iz sredstev sklada Vrtcev Brezovica 

poslikamo, kronološko uredimo in jih predstavimo staršem na oglasnih deskah in 

spletnih igralnicah. 

 

5. točka 

Kuharska knjiga Bog Žegnaj je zelo dragocena, saj je nastala v sodelovanju otrok, 

staršev in strokovnih delavcev. Predlog za promocijo knjige: knjiga bo objavljena na 

spletni strani vrtca, kjer so objavljeni jedilniki. V vsaki enoti se knjigo postavi na ogled, 

z možnostjo nakupa ob bližajočih praznikih. 

 

6. točka 

Želimo si, da bi izpeljali  dejavnosti, ki smo jih načrtovali pred dvema letoma: kuharske 

delavnice (juhe, namazi, peka potice,….), prireditev za najstarejše otroke vrtca v 

športnem parku Jama,  supanje za delavce vrtca, ponudba  glinenih  izdelkov 

donatorjem vrtca, licitacija odbojkarske žoge. Predlog: ge. Marjetki Bizjak  pošljemo 

elektronsko obliko kataloga glinenih izdelkov, ki ga  bo ponudila v ogled promocijski 

službi. 

 

7. točka 

Zbiramo ideje za izdelke, ki jih bomo za novoletni bazar izdelovali že med letom. 

 

8. točka  

Predlogi: staršem je bila zelo všeč Zimska pravljica v Notranjih Goricah. Letos se še ne 

bomo odločili za izvedbo podobnega dogodka, ker ne vemo kakšni pogoji bodo v 

jesensko zimskem času. Razmišljali smo o podobni prireditvi v spomladanskem času za 

vse otroke Vrtcev Brezovica. 

 

Zaključek: Sestanek upravnega odbora Sklada Vrtcev Brezovica se je zaključil ob 17:45, 

naslednji bo v drugi polovici leta 2022, po dogovoru. 

 

Zapisala:                                                                                 Predsednica Sklada Vrtcev Brezovica: 
Martina Hlače                                                                       Janja Suhadolnik 
 
 
Priloga: 
Lista prisotnih 
 

Vnanje Gorice, 14. 3. 2022 


