
Vrtci Brezovica  

Nova pot  9, Vnanje Gorice 

1351 Brezovica                                                                                  

 

Datum: 5. 10. 2020 

 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v  v torek, 29. 9. 2020, ob 18. uri 

v kulturnem domu Notranje Gorice 

 

Prisotni: lista prisotnosti – PRILOGA v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

 

 

Predlagan je bil sledeči dnevni red: 

1. Pozdrav ravnateljice, 

2. pregled zapisnika zadnje seje 24. 9. 2019, 

3. konstituiranje in način dela Sveta staršev, 

4. izbira predstavnika za Svet zavoda in predstavnika za Komisijo za sprejem otrok, 

5. obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 20/21, (poročata strokovni 

delavki in ravnateljica), 

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

 

K točki 1) 

Ravnateljica Liljana Bošnjak pozdravi vse prisotne predstavnike staršev in povzame na kratko 

vsebino iz knjige Vrtnar in tesar, avtorice prof. Alison Gopnik. Med drugim navede tudi 

naslednje misli: 

»Bistvo ni v tem, da oblikujemo in začrtamo otrokovo usodo, ampak, da mu pomagamo, da si 

jo oblikuje in začrta sam. Ne gre za to, da mu moramo pokazati pot, ampak mu moramo 

pomagati, da najde svojo, pa čeprav sami take poti nikoli ne bi izbrali ne zase in ne za otroka. 

 

K točki 2) 

Pripomb na zapisnik prejšnje seje Sveta staršev ni bilo. 

 

K točki 3) 

Predstavljen je bil  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 še pove, da je biti predstavnik častna naloga. 

 

K točki 4) 

Prvi svet staršev skliče ravnateljica, v nadaljevanju ga vodi predsednik.  

Predsednik Sveta staršev: Kovačič Matevž (mandat eno leto) 

Predstavnica Sveta zavoda: Nina Falež (do februarja 2021) 

Članica komisije za sprejem otrok: Teja Drašler (mandat štiri leta) 

 

Ravnateljica poda še informacijo, da Svetu zavoda Vrtcev Brezovica  februarja 2021 izteče 

mandat, zato bomo v jesenskem času korespondenčno izvedli imenovanje treh članov s strani 

Sveta staršev. 

 

K točki 5) 

G. Kovačič prevzame vodenje seje in povabi strokovni delavki Tanjo Peklaj, Urško Čuden in 

ravnateljico k obravnavi Letnega delovnega načrta za šol. leto 20/21. 

Vzgojiteljica Urška Čuden pove, da so se zaposleni v vrtcu znašli v povsem neznani situaciji, 

ki jih je zelo presenetila. V četrtek 12. 3. je bil vrtec še poln otroškega smeha, v petek, pa jih je 

večina, po priporočilu NIJZ- ja ostala doma. Strokovni delavci so tistega dne intenzivno čistili, 

razkuževali igrače in vrtec, saj so bile prepričani, da se čez štirinajst dni zopet vrnejo v vrtec. 

Posebnega načrta, kako bo delo potekalo v primeru daljšega zaprtja vrtcev takrat še niso imeli. 

Kmalu se je izkazalo, da bo zaprtje vrtcev trajalo precej dlje in potrebno se je bilo povezati med 

seboj. Na srečo smo v dobi moderne tehnologije in s povezovanjem ni bilo težav. Strokovni 

delavci so se povezali znotraj enot, s starši pa preko spletnih igralnic in spletne strani vrtca, kjer 

so za starše pripravljali nabor dejavnosti in idej za preživljanje časa doma. Zavedali so se, da je 

bilo to obdobje za starše še posebej naporno, saj so imeli poleg skrbi za svoje predšolske otroke, 

nekateri še delo na daljavo, pomoč pri šolanju šoloobveznih sorojencev. 

Strokovni delavci so bili veseli vseh odzivov, fotografij, misli, sporočil, ki so jih prejeli od 

staršev in njihovih otrok. Iz vseh  prispevkov je nastal koronapis, ki si ga lahko starši ogledajo  

na spletni strani vrtca, v njem je kar nekaj utrinkov iz tega obdobja. 

Po dveh mesecih so se strokovni delavci zelo rade vrnili nazaj v vrtec, prisotna pa je bila tudi 

negotovost, saj so se bali kako je na otroke vplivala daljša odsotnost in izolacija, pričakovali so 



več težav, joka ob ponovni vključenosti v vrtec. Bili so prijetno presenečeni, saj so otroci po 

večini zelo radi prišli nazaj, bili nasmejani, se veselili ponovnega snidenja. To je dalo potrditev 

kako so socialni stiki pomembni za vse nas. 

 

Ob vrnitvi v vrtec smo se morali držati tudi številnih priporočil NIJZ-ja. Vzgojiteljica Tanja 

Peklaj poudari, da so večino teh stvari izvajali vsako leto ob pojavu nalezljivih bolezni. Novo 

za zaposlene je bila uporaba in nošenje mask po vrtcu, tako za starše kot za zaposlene. Opazili 

smo, da so otroci maske dobro sprejeli, ker je uporaba mask v javnosti pogosta. Kot kaže, nas 

bodo spremljale še nekaj časa (fotografije z masko in brez pred ponovnim vstopom v vrtec, igra 

vlog zdravnik). 

Drugi ukrep pa je manj združevanja otrok. Že med poletjem je bilo manj združevanja enot in 

skupin (lani sta se v enoti Vnanje Gorice združevali dve enoti – OŠ Brezovica in Brezovica). S 

tem smo in še vedno zagotavljamo večjo sledljivost in zmanjšamo krog posameznikov, ki so 

prišli v stik z okuženimi. V času, ko so nekateri otroci vseeno združeni med skupinami (zgodaj 

zjutraj in popoldan) vodimo evidenco prihodov in odhodov, za katero upamo, da je ne bomo 

nikoli potrebovali za posredovanje epidemiologom. 

 

V prihodnje prilagajamo tudi nekatere dejavnosti. Prvi so bili uvodni roditeljski sestanki, ki so 

bili po večini izvedeni na prostem. Tovrstnih oblik se do sedaj nismo posluževali in so nas 

pravila NIJZ- ja pripeljali do nove dobre prakse. Odzivi na roditeljske sestanke na prostem so 

bili zelo dobri, vzdušje je bilo pozitivno, sproščeno. 

Namesto zunanjih izvajalcev lutkovnih predstav, bomo strokovni delavci sami pripravili  

različne lutkovne dejavnosti za otroke. Gostili  bomo lahko strokovne delavke iz drugih enot in 

tako ustvarili še bolj pester nabor predstav, kot smo ga bili vajeni do sedaj. S tem načinom 

bomo poskrbeli tudi za povezanost in sodelovanje med enotami. 

V predprazničnem času se ne bomo srečali na zimski pravljici, vseeno pa smo našli način, da 

naš sklad ne bo ostal prazen in da bomo že konec novembra začeli z prazničnim vzdušjem v 

naših vrtcih. Izdelke bomo po enotah ponujali na stojnicah, denar pa bomo namenili za vrtčevski 

sklad. Dedek Mraz je obljubil, da nas obišče, vsaka enota si bo organizirala prihod na svoj 

način. Ne bo nas obiskal v igralnicah, vendar že snujemo načrte kako bomo popestrili njegov 

prihod. 

Tradicionalna srečanja v marcu, ko smo starše povabili v vrtec, bodo izpeljana tudi v 

letošnjem šolskem letu, verjetno bodo potekala zunaj na različne načine. Če nam tovrstna 



druženja ne bodo dovoljena zaradi epidemiološke slike, bomo pripravili posnetke naših 

nastopov, dejavnosti in jih delili s starši. 

Tekom šolskega leta so v lanskem šolskem letu v vrtec prihajali različni zunanji obiski: tetka 

jesen, knjižničarka, babica zima…, sedaj pa jih nadomeščajo naše bivše sodelavke, ki nam 

pomagajo tudi pri nadomeščanju odsotnih delavk v oddelkih. 

V vseh enotah so strokovne delavke pohvalile delitev igrišč. Igrišča smo po enotah morali 

razdeliti po conah, da se otroci med seboj ne mešajo. Na conah se skupine tedensko menjajo. 

To se je izkazalo kot pozitivno, saj je preglednost precej večja, ne prihaja do gneče na igralih, 

otrokom pa omogočamo raznolike dejavnosti na prostem, ki jih dopolnimo s sprehodi v okolici 

vrtca (gozd, travnik…). 

Igrače po oddelkih redno čistimo, zato prav vse niso ves čas na razpolago, otroci izbirajo 

različne igrače, in ko nekaj časa določene igrače ni, je kasneje spet bolj aktualna. Vzgojiteljice 

se več poslužujejo različnih socialnih, rajalnih iger, ki jih imajo otroci zelo radi, za njih pa ne 

potrebujejo posebnih rekvizitov. 

Še vedno sodelujemo v vseh projektih, ki smo jih poznali do sedaj. Prilagodili smo jih trenutnim 

razmeram, več stvari izvajamo zunaj. 

Dobrih odzivov je bila deležna tudi nekoliko spremenjena Šola za starše. Starši so povedali, da 

jim je bilo všeč, da so predavanje spremljali preko zooma, zraven še kaj naredili, si predavanje 

ogledali v prisotnosti še kakšnega drugega starša. 

Kljub vsem ukrepom in situaciji v kateri smo se znašli se imamo v vrtcu lepo, otroci ne občutijo, 

da je karkoli drugače. 

Ravnateljica doda, da se strokovni delavci v Vrtcih Brezovica redno vključujejo v 

izobraževanja, tokrat preko video konferenc, zooma ipd. Koronavirus je posegel tudi v 

samostojnost otrok. Strokovni delavci se bodo usmerjali v druge cilje in iskali nove možnosti 

pri navajanju na samostojnost otrok. 

Predsednik Sveta staršev je izrazil zadovoljstvo, da delo v vrtcih poteka dobro, glede na samo 

situacijo. 

Ravnateljica predstavnike staršev seznani s tem, da je Občinski svet 24. 9. 2020 na svoji 11. 

redni seji potrdil 5% dvig cene vrtca. Struktura stroškov zavoda je takšna, da stroški dela 

predstavljajo 78 odstotkov vseh izdatkov, 22 odstotkov pa stroški materiala in storitev. 

Slednje pomeni, da je pretežni del izdatkov določen sistemsko, od zunaj in zavod nanje nima 

neposrednega vpliva, kot ga ima pri materialnih stroških. 

V letu 2019 se je masa za plače v primerjavi s predhodnim koledarskim letom dvignila za 17 

odstotkov. 



V letu 2020 so sledila povečanja plač zaradi: 

 

1. sistemskega dviga plač za 2 plačna razreda, 

2. rednih napredovanj v plačne razrede, 

3. povečanja minimalne plače za 6 odstotkov, 

4. povečanje najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, 

5. povečanje premij za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. 

 

Poleg rasti stroškov dela se povečujejo tudi drugi stroški dela, kot so prevoz, prehrana, regres 

za letni dopust. 

 

K točki 6) 

Predstavnica staršev iz enote Vnanje Gorice opozori na veliko lužo na igrišču, ki nastaja ob 

močnejših nalivih in predlaga sanacijo. Problem zastajanja vode poznamo, poiskali bomo 

rešitev, da se težava odpravi. 

Predstavnica staršev v skupini Medvedki izpostavi problem prezračevanja. Ravnateljica pove, 

da igralnica nima prezračevalnega sistema, strokovni delavci zračijo z odpiranjem oken. 

 

G. Kovačič se je članom Sveta staršev zahvalil za udeležbo in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisala: Alenka Švigelj 

 

 

 

  

 

 

 

 


