
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v četrtek, 20. 5. 2021,  

ob 18.00 uri, v športni dvorani enote vrtca Notranje Gorice (Cesta na Log 2) 

 

Prisotni: lista prisotnosti – PRILOGA v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

 

Sprejet je bil  sledeči dnevni red: 

1. Pozdrav predsednika Sveta staršev in ravnateljice, 

2. pregled zapisnika zadnje seje, 29. 9. 2020, 

3. evalvacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 (poroča ravnateljica), 

4. informacije o vpisu otrok za šol. leto 2021/2022, 

5. organizacija poletnega dela, 

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

 

 

 

K točki 1) 

V uvodu predsednik sveta staršev gospod Kovačič pozdravi vse navzoče člane ter povabil 

ravnateljico go. Liljano Bošnjak k besedi.  

 

 

K točki  2) 

Na zadnji zapisnik Sveta staršev z dne 29. 9. 2020 ni bilo pripomb. Ravnateljica pove, da imamo 

v enoti Vnanje Gorice še vedno problem zastajanja vode na igrišču, ki nastaja ob močnejših 

nalivih. Takoj po prvi seji v mesecu septembru smo poskusili z vrtanjem v zemljo, da bi voda 

lažje odtekala, vendar je bil učinek minimalen in kratkotrajen, ker je v globini ilovica. Problem 

do sedaj ni bil odpravljen, težavo je predstavljalo dejstvo, da do sedaj nismo našli izvajalca, ki 

bi nastalo situacijo odpravil. Trenutno poteka priprava za sanacijo igrišča v enoti Podpeč 

(menjava dveh peskovnikov, odstranitev ruše, ipd.), izvajalec sanacije bo prevzel tudi delo v 

enoti Vnanje Gorice. Dela bodo izvedena konec maja ali v začetku junija, glede na vremenske 

razmere. 

 

K točki  3) 

Ravnateljica povabi vzgojiteljico Vanjo Petrič k predstavitvi dobre prakse, ki sta jo skupaj z 

vzgojiteljico Evo Jelenc izvajali v skupini Žabice. 

Po predstavitvi ge. Petrič, ravnateljica nadaljuje s predstavitvijo primerov dobrih praks, ki jih 

je prejela od strokovnih delavk iz različnih skupin. Na prvi seji Sveta staršev smo povedali, da 

se v oddelkih načrtuje veliko različnih dejavnosti, ali bodo izvedene pa bo odvisno od 

epidemiološke slike. Kmalu se je izkazalo, da bodo vrtci zaprli svoja vrata, zato smo stvari 

reševali in prilagajali na drugačen način. Glavnina otrok je ostajala doma, starši so situacijo 

reševali na svoj način, vrtec je ponujal dežurno varstvo. Ko smo se vrnili nazaj v vrtce, so 

vzgojiteljice iskale različne rešitve in prilagoditve kako izvesti dejavnosti. Primer ene takšnih 

dejavnosti je Ciciuhec. V preteklih letih smo obiskovali knjižnice, otroke je knjižničarka 

obiskovala v oddelkih … Zdaj te prakse ni, zato so se vzgojiteljice domislile, da na različnih 



mestih v našem kraju na označenih točkah pustijo knjige, kamor se lahko z otroki odpravite in 

preberete pravljico. V mesecu juniju bo v enoti Podpeč knjižničarka otroke obiskala na igrišču. 

V nekaterih oddelkih so ustvarjali kotičke s fotografijami družin, kamor so otroci zahajali in 

kjer so imeli občutek povezanosti s svojo družino. Otroci starejših skupin so se z vzgojiteljico 

veliko pogovarjali kaj lahko sami naredijo in pripomorejo v situaciji, v kateri smo se znašli, 

poudarek je bil na samostojnosti in samozavesti otrok. Naučili so se opazovati drug drugega, 

prepoznavati stiske in žalost. 

Otroci so obiskali dom starejših občanov,  jim na dvorišču peli pesmice, v Podpeči pa so v času 

pusta naredili povorko po kraju in razveselili starejše občane. 

Poudarek je bil tudi pri bivanju v naravi. Otroci so imeli ogromno izhodišč za sprehode in igro 

v naravi. Kljub slabemu vremenu so se dnevno gibali na svežem zraku.  

Vzgojiteljice v tem času pripravljajo nabor preprostih poti za sprehode, kamor običajno vodijo 

svoje skupine otrok. Na spletni strani bodo objavile načrte poti in navodila kako priti do skritih 

kotičkov, kjer se otroci običajno zadržujejo, ko so starši na delu.  

 

Ravnateljica nadaljuje z odgovorom na vprašanje staršev iz starejših skupin, glede letovanja 

otrok na Debelem Rtiču. Datum in rezervacija letovanja je bil 31. maj 2021. V mesecu aprilu 

bi morali začeti s pred prijavami na letovanje in ostalo organizacijo. V dani situaciji takrat 

letovanja ni bilo možno realizirati. Kasneje smo na MIZŠ vprašali, kako kaže glede letovanj in 

prejeli odgovor in priporočilo, da se dejavnosti izven vrtca in prevozi z avtobusi ne izvajajo.  

Pri koordinatorju na Debelem Rtiču smo se pozanimali ali bi lahko prestavili termin letovanja 

konec junija pa so nam odgovorili, da žal prostih terminov ni več. 

Z vzgojiteljicami smo veliko časa namenili pogovorom ali je letovanje možno varno izvesti in 

kakšne možnosti imamo. V letovišču Debeli Rtič bi 140 otrok z 20 spremljevalci bivalo v večji 

zgradbi. Glede na okrožnico MIZŠ, naj se znotraj ene skupine oblikujejo tako imenovani 

»mehurčki« to ne bi bilo izvedljivo. V primeru okuženosti enega otroka ali strokovne delavke, 

bi morali vsi v karanteno. Glede na vse navedbe je odgovornost vsekakor prevelika, zato je 

sklep strokovnega kolegija, da se letovanje preloži na naslednje leto. 

Ravnateljica je o tej odločitvi obvestila g. Ropreta, župana občine Brezovica, ki odločitev 

podpira. 

Namesto letovanja bomo izvedli različne izlete. Strokovne delavke so predlagale štiri lokacije, 

kamor po izbiri lahko odpeljejo svoje otroke (Arboretum Volčji potok, Strunjan, Pot močvirskih 

škratov (Bevke), Ljubljanski grad). Izleti bodo daljši, vzgojiteljice se o tem že pogovarjajo s 

svojimi otroki, ki se dogodka zelo veselijo. S kuharicami se dogovarjajo, da bodo imeli otroci 

piknik na igrišču.  

Na vprašanje predstavnika starša, ali se ravnatelji med seboj pogovarjajo glede izvedbe 

letovanj, ravnateljica odgovori, da se vsak vrtec odloča po svoje. Vsekakor pa bi moralo biti 

vodilo za sprejemanje odločitev upoštevanje navodil MIZŠ in NIJZ.  

 

 

K točki  4)   

O vpisu otrok za šolsko leto 2021/2022 je poročala pomočnica ravnateljice, Nina Simšič. 

Povedala je, da je bilo leto prejetih 177 vlog. 125 otrok smo sprejeli, 52 pa zavrnili. Letos smo 

po vrsti, po točkah sprejemali tudi premlade otroke. Prejšnja leta smo jih »preskočili« in jih 

sprejemali na koncu, če so ostala prosta mesta. Tako se je dogajalo, da so bili pred njimi sprejeti 

otroci iz drugih občin, otroci iz naše občine, ki so bili premladi, pa so ostali brez vrtca. Skupaj 

z gospodom županom smo zato sklenili, da otroke sprejemamo po vrsti in premladih ne 

preskočimo. Tako je dejansko na čakalni listi ostalo samo 9 otrok iz naše občine. Zaradi umikov 

vlog pa smo tudi vseh 9 lahko že sprejeli. Tudi letos se je pojavil problem, da nam na območju 

Brezovice primanjkuje oddelkov za prvo starostno obdobje. Kar nekaj staršev, ki so dobili enoto 



Podpeč (želja je bila za Brezovico ali Vnanje Gorice), se je odločilo, da vpis otroka preloži še 

za eno leto.  

 

 

K točki  5)   

Organizacija poletnega dela bo podobna, kot lansko leto, ko praktično nismo zapirali enot. 

Izjema je bila enota Rakitna, ko smo po prejetju počitniških rezervacij ugotovili, da so bili v 

zadnjem tednu v juliju in prvem tednu avgusta vpisani le trije otroci. Tudi letos bomo enoto 

Rakitna zaprli v času, ko bo manj otrok v vrtcu, ravno tako bomo zaprli enoto pri OŠ Brezovica, 

saj bo glavnina otrok izpisanih, ker odhajajo v šolo. Za otroke, ki bodo ostali, pa bomo 

organizirali varstvo v enoti Brezovica, v Radno 9. Kot kaže bomo v določenem obdobju zaprli 

le ti dve enoti, saj moramo še vedno vzdrževati »mehurčke« in upoštevati navodila.  

Na vprašanje predstavnika staršev: 

»Ali bo v letošnjem letu organizirano fotografiranje otrok?« ravnateljica pove, da nam je zavod 

Prijatelj & Prijatelj ponudil datum fotografiranja 23. 6. in 24. 6. 2021. Ker bo v tem času 

prisotnih manj otrok smo se odločili, da poiščemo drugega fotografa. Pomočnica ravnateljice 

ga. Nina Simšič pove, da smo našli gospo, ki se profesionalno ukvarja s fotografijo. Gospa bo 

otroke fotografirala na prostem, fotografije pa bo vrtec poklonil vsem otrokom, kot darilo ob 

zaključku šolskega leta. 

 

K točki 6)   

Ravnateljica odgovori na vprašanje predstavnika staršev glede razkuževanja prostorov. 

Razkuževanje v naših vrtcih poteka po vnaprej določenih navodilih. Ob deveti uri dopoldan, ko 

je večina otrok že v vrtcu, ena od pomočnic vzgojiteljic v enoti razkuži kljuke in stikala. 

Zavedamo se, da bi prekomerno razkuževanje škodovalo zdravju otrok in odraslih, zato večje 

površine ne razkužujemo z razkužili, temveč jih vzdržujemo s čiščenjem s toplo vodo in čistili 

in takšna so tudi priporočila NIJZ. Igrače redno peremo in jih umikamo za dva ali tri dni.  

Ravnateljica je odgovorila tudi na vprašanje ene mamice, ki jo zanima ali smo razmišljali o 

parnem razkuževanju, kot ga imajo po nekaterih trgovinah z oblačili. O tem smo se že zanimali 

in se celo dogovarjali za predstavitev naprave, vendar je dobaviteljem teh naprav zmanjkalo, 

tako da nismo še imeli demonstracije. Vseeno pa je to za vrtec zelo velik strošek saj ena naprava, 

ki pokriva tri prostore, stane med 700 in 800€. Pomisleke imamo tudi zaradi varnosti, ker 

morajo ob delovanju naprave vsi nemudoma zapustiti prostor, kar bi lahko pomenilo, da so tudi 

v tej napravi snovi, ki so lahko zdravju škodljive. Za enkrat se je izkazalo, da je čiščenje s toplo 

vodo in milom učinkovito, saj nismo imeli velikega števila okuženih s COVID-19, predvsem 

med otroki je ta številka izredno majhna.  

Predstavnik skupine Želvic pohvali delo vzgojiteljice Tine Bezek Korošec in njene pomočnice 

vzgojiteljice Sabine Gerdina. Predsednik Sveta staršev, g. Kovačič se pridruži in pohvali delo 

ravnateljice in celotnega kolektiva za trud in skrb v s situaciji v kateri smo se znašli. 

Ravnateljica se zahvali vsem staršem za potrpežljivost, razumevanje in sodelovanje. 

Seja se je zaključila ob 19. uri                                              

                                                                                        Zapisali: Alenka Švigelj in Nina Simšič 


