
Vrtci Brezovica  

Nova pot  9, Vnanje Gorice 

1351 Brezovica                                                                                  

 

Datum: 29. 9. 2022 

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v torek, 27. 9. 2022, ob 18. uri v 

enoti Notranje Gorice 

 

Prisotni: lista prisotnosti – PRILOGA v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav ravnateljice, 

2. pregled zapisnika zadnje seje, 14. 6. 2022, 

3. konstituiranje in način dela Sveta staršev, 

4. Predstavitev »Protokol uvajanja« (Žavbi Alenka, Suhadolnik Janja, Duratović Fatima), 

5. obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 22/23, (poroča ravnateljica), 

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

 

K točki 1) 

Ravnateljica Liljana Bošnjak pozdravi vse prisotne predstavnike staršev ter predstavi ožje 

sodelavke ter vzgojiteljice, ki bodo predstavile različne projekte. 

K točki 2) 

Pripomb na zapisnik zadnje seje Sveta staršev ni bilo. 

K točki 3) 

Prvo sejo Sveta staršev skliče ravnateljica, izvoli se predsednik Sveta staršev, ki nato prevzame 

vodenje seje. Ravnateljica pozove člane, da predlagajo predsednika Sveta staršev, ter pove, da 

vloga predsednika ni preveč zahtevna, v šolskem letu pa se Svet staršev skliče le dvakrat. Vloga 

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

vprašanja glede določenih problematik, ki jih posreduje ravnateljici vrtca. 

Na mesto predsednika Sveta staršev se javi gospod Žiga Bebler. Ravnateljica ga povabi, da po 

dnevnem redu nadaljuje sejo. Gospod Bebler pove, da je v letošnjem šolskem letu predstavnik 

skupine Navihanci, v enoti Brezovica, od predhodnikov je seznanjen z delom Sveta staršev. 



Člane Sveta staršev povabi k sodelovanju v primeru zagat, kakšnih koli predlogov, z veseljem 

se postavi v vlogo moderatorja.  

V nadaljevanju povabi ravnateljico g. Bošnjak k obravnavi Letnega delovnega načrta. 

 

K točki4) in K točki5) 

Ravnateljica pove, da je Letni delovni načrt najpomembnejši dokument vsakega vrtca. Karkoli 

se dogaja v vrtcu mora biti opredeljeno v Letnem delovnem načrtu. Letni delovni načrt najprej 

obravnava vzgojiteljski zbor, za vsako skupino posebej ga obravnavajo starši na roditeljskih 

sestankih, uskladimo ga z Občino Brezovica in predstavimo na Svetu staršev. Zadnji organ, ki 

potrdi Letni delovni načrt je Svet zavoda. Osnutek Letnega delovnega načrta je objavljen na 

spletni strani Vrtcev Brezovica. Iz dokumenta so izločeni le osebni podatki. Glede na to, da je 

bil Letni delovni načrt objavljen in je precej obširen, smo se odločili, da nekaj najpomembnejših 

vsebin, ki se nam zdijo pomembne osebno predstavimo članom Sveta Staršev.  

Nika Zibelnik predstavi projekt Gozdni vrtec, Janja Suhadolnik, Fatima Duratović in Alenka 

Žavbi predstavijo Protokol uvajanja v vrtec, projekt NEON predstavita Alenka Žavbi in Fatima 

Duratović.  

Projekt Gozdni vrtec: Nika Zibelnik 

V letošnjem šolskem letu se Vrtci Brezovica priključujejo k projektu mreže gozdnih vrtcev in 

šol Slovenije. Projekt h kateremu pristopamo je za nas nov, vendar vsebine tega projekta 

vzgojiteljice po oddelkih izvajajo že vrsto let. Vzgojiteljice, ki sodelujejo v tem projektu, so to 

predstavile staršem na roditeljskih sestankih. V projekt se je vključilo štiriindvajset oddelkov. 

Gozdni vrtec je način vključevanja dejavnosti, ki se sedaj izvajajo v oddelkih ali na igrišču ter 

drugih naravnih okoljih. V sklopu tega projekta je zaželeno, da otroci enkrat tedensko obiščejo 

gozd. Nika Zibelnik pove, da ga strokovni delavci z otroki že sedaj večkrat tedensko obiščejo 

ter skrbijo, da izvajajo dejavnosti skladno z otrokovim razvojem in njihovimi sposobnostmi. O 

dogajanjih v gozdu bodo strokovne delavke obveščale starše.  

Ravnateljica pove, da je projekt Gozdni vrtec le nadgradnja vsebin, ki se že izvajajo po 

oddelkih. Naravno okolje, ki ga imamo, se izkorišča v vseh enotah, od Brezovica do Rakitne. 

S to nadgradnjo bomo k sodelovanju povabili tudi zunanje sodelavce, ki nam bodo posredovali 

dodatna znanja za katera morda še nismo slišali. 

Vprašanje člana Sveta staršev: 

Od kje iniciativa, da smo se vključili v projekt? Kakšen je namen in cilj? 

Odgovor Nike Zibelnik:  



Pobuda za vključitev v Gozdni vrtec je prišla s strani strokovnih delavcev. Z vključitvijo v ta 

projekt bodo tudi strokovni delavci vključeni v različna izobraževanja, saj se želijo tudi na tem 

področju izpopolniti in otrokom ponuditi največ, kar lahko. 

Cilj projekta je, da otrokom približamo naravo, stremimo k temu, da se otroci odmaknejo od 

ekranov in vodenih dejavnosti ter da dejavnosti preusmerimo na otrokovo prosto igro in 

raziskovanje naravnega okolja. 

Vprašanje člana Sveta staršev: Ali se prihodnje leto projekt nadaljuje? 

Odgovor: Naša želja je, da se projekt ohrani in se z njim nadaljuje. 

Ravnateljica pove, da je povezano tudi z našim strokovnim aktivom, ki se ukvarja z bivanjem 

na prostem, in deluje že od preteklega leta.  

Alenka Žavbi dopolni, da se veliko dejavnosti, ki se izvajajo v oddelkih, lahko izvaja tudi v 

naravnem okolju. Primer: praznovanje rojstnega dneva, branje pravljic, učenje pesmic. Otroci 

se spontano in naravno učijo lahko tudi izven vrtčevskega prostora in ne samo v igralnicah. 

Protokol uvajanja: Janja Suhadolnik, Fatima Duratović in Alenka Žavbi 

Alenka Žavbi pove, da smo se s protokolom uvajanja ukvarjali že nekaj let, določili smo 

razvojni tim, ki se je srečeval in pridobival informacije od staršev in strokovnih delavcev. Želeli 

smo si ustvariti najboljše možno okolje za uvajanje otroka, ko pride prvič v vrtec. 

V brošuri Protokol uvajanja je zajeto vse, kar smo sistematično izvajali v teh dveh letih. Že prej 

smo opažali, da imamo vrtci različne prakse uvajanja, oz. sprejemanja novinčkov v vrtec in da 

imamo tudi med seboj različne prakse in pristope. To pomeni, da nimamo skupnega 

imenovalca, v smislu na kaj se lahko opiramo. Drugi razlog za nastanek brošure je odziv staršev 

in otrok, na uvajanje in različne načine uvajanja, ravno tako so tudi strokovni delavci doživljali 

različne izkušnje in stiske, ob tem ko so sprejemali otroke v vrtec. Senzibilizirali in izobrazili 

smo strokovne delavce, poiskali smo izobraževanja ter povabili predavatelje. Pomembno je, da 

ima otrok mehek prestop iz domačega okolja v vrtec in da zanj ni to travmatičen dogodek.  

Fatima Duratović pove, da protokol vsebuje smernice primerne prakse, ki je pomemben za tiste 

strokovne delavce, ki na novo prihajajo v oddelke, kako pomagati otrokom, da se čim hitreje 

navadijo na vrtec, ravno tako njihovim staršem. Prvi stik s starši in otroki je zelo pomemben, 

da se strokovni delavci pogovorijo o otroku, da starši povedo, kaj si želijo, kakšna pričakovanja 

imajo in kako se počutijo.  

Janja Suhadolnik doda, da so v protokolu naših vrtcev zajete teme, ki so pomembne tako za 

starše, ki se prvič srečujejo s tem, da oddajajo otroka v tuje roke, kot za strokovne delavce, ki 

so dnevno z otroki in se trudijo z otroki vzpostaviti varno navezanost.  



Za otroke s posebnimi potrebami in otroke priseljencev je poseben protokol. Za njih skrbi 

svetovalna služba. Potrebno je veliko strpnosti, dogovarjanja in pogovarjanja med starši in 

strokovnimi delavci. 

Fatima Duratović pove, da se nekateri otroci, ki se uvajajo, še vedno dojijo. V preteklosti je bila 

praksa, da mamica čim prej preneha z dojenjem, ker gre otrok v vrtec. Dojenje je v tem času 

prijazno otrokom. V kolikor mamice še dojijo, lahko to storijo tudi v dopoldanskem času v 

vrtcu, v kolikor imajo to možnost. Veseli smo, da mamicam lahko to omogočimo. 

Članica Sveta staršev pove, da je mamica dvema otrokoma starima dve in štiri leta. V Vrtcih 

Brezovica so prvič in pohvali način uvajanja, saj je bilo »izjemno super«. Zadali so si cilj po 

smernicah, vendar sta otroka sama pokazala in dojela, da sta lahko v vrtcu brez mamice in očka. 

Uvajanje je potekalo mirno, vzgojiteljice niso vztrajale, da mora uvajanje potekati počasi, 

temveč so se prilagodile otrokoma. 

Alenka Žavbi pove, da smo v času, ko smo pripravljali ta prispevek, k sodelovanju povabili 

predavatelja Miha Ruparčiča, ki je že večkrat sodeloval z nami, da si prebere, kaj je nastalo v 

naših vrtcih. Gospod Ruparčič nas je zelo pohvalil. Dejal je, da je to prvi zapis na slovenskem, 

ki je podprt s tako strokovnostjo o uvajanju. Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela, da bo to 

postalo avtomatizirano. 

Alenka Žavbi omeni program Spodbujanja prijaznosti. V ta program se vključujejo otroci, ki 

so stari od 4 – 5 in 5 – 6 let. Strokovne delavke se usposabljajo, da bodo v dopoldanskem času 

izvedle delavnice na temo spodbujanja prijaznosti. Temu programu se pridružuje še program 

NEON, ki je namenjen le najstarejšim otrokom, starih 5 – 6 let. Tema je abstraktna za otroke, 

če je podana na način, da jo otroci razumejo, potem tudi dobro sodelujejo. Zakaj je potrebno 

govoriti o nasilju že v vrtcu? Tudi predšolski otroci so priča nasilju, ali doma ali pred vrstniki 

v vrtcu. Otroci so ranljivi, zato teh vsebin ne razumejo in se jim nasilje zdi, kot edina prava 

resnica.  

S programom NEON želimo v skupini preko delavnic predstaviti in podati osnovne informacije, 

kako se postaviti zase, kaj je prav in kaj ni prav in kako reči ne in kdaj reči ne. Otroci v tej 

starosti to lahko že zelo dobro obvladajo. Delavnice se bodo izvajale od januarja do maja v 

dopoldanskem času. Vključenih je deset oddelkov, vsak od njih bo deležen štirih delavnic. 

Vprašanje člana Sveta staršev: Koliko časa traja delavnica? 

Odgovor: Delavnica traja eno uro. Strokovne delavke se naučijo tekst in prizor zaigrajo otrokom 

(najprej neprimerno ravnanje, kako izgleda, če nekdo vzame otroku igračo), nato drugi prizor, 

kako ravnati pravilno. 

Časovna razlika med izvedbo delavnic bo en teden. 



Vprašanje člana Sveta staršev: Zakaj delavnice samo za otroke stare pet do šest let? 

Odgovor: Otroci pri tej starosti so dojemljivi za takšne vsebine, program se nadaljuje v prvem 

razredu osnovne šole. 

Ravnateljica pove, da se moramo teme lotiti sistematično in biti podprti s strokovnim znanjem 

in s smernicami, ki jih imamo. Naša prednost je v tem, da otroci v vrtcu niso sami, z njimi so 

ves čas vzgojiteljice. Ko otroci vstopijo v prvi razred je več časa, ki ga preživljajo sami in tudi 

več možnosti, da so otroci prizadeti, če niso opremljeni s temi veščinami. 

Članica Sveta staršev pohvali za iniciativo pri sodelovanju v tem programu in ga podpira. Želi 

si, da se program izvaja več kot štiri ure, težje je otroka naučiti teh veščin ko je že v četrtem ali 

petem razredu, marsikaj se da narediti, če se učenje prične zgodaj. »Nočna mora« vsakega starša 

je, če je njegov otrok žrtev med vrstniškega nasilja. 

Ravnateljica pove, da Protokol uvajanja ni edini strokovni prispevek v naših vrtcih. V letu 2019 

smo začeli z Razvojnim načrtom, nadaljevali s strokovnimi smernicami za strokovne delavke 

Pogovorne urice in ustvarili Hišna pravila, ki so namenjena zaposlenim v Vrtcih Brezovica. 

Glede nato, da smo velik sistem, se moramo držati pravil, da vrtec lahko funkcionira. 

 

K točki 6) 

Vprašanje člana Sveta staršev namenjeno vsem prisotnim staršem in ravnateljici: 

Ali je interes za ob vrtčevske dejavnosti? Ali je interes vrtca, da to podpira? 

Ravnateljica odgovori, da je v našem interesu, če je interes s strani staršev. V kotičkih za starše 

imamo letake različnih zunanjih izvajalcev – NTC, plesne urice, angleški jezik, atletska šola,.. 

Predvidevamo, da interesa staršev ni, trije izvajalci so sporočili, da je zelo malo prijav. Z 

izvajalci smo dogovorjeni, da počakamo, če se morda še kdo odloči in prijavi svojega otroka. 

Znotraj vrtca plakatiranje ni dovoljeno, letaki so le v kotičkih za starše. Zunanji izvajalci imajo 

možnost izvedbe dejavnosti v prostorih Vrtcev Brezovica. 

Predlog člana Sveta staršev je, da člani preverijo interes po posameznih skupinah. 

Članica Sveta staršev pove, da ima otroka v enoti OŠ Brezovica, kjer je v kotičku za starše našla 

ponudbe. Izvajalci pridejo po otroka v vrtec, starši pa ga prevzamejo pri izvajalcu po končanem 

treningu. 

Ravnateljica pove članom Sveta staršev, da bo gospod predsednik prejel vse e-naslove ostalih 

članov Sveta staršev. 

Članica sveta staršev predlaga, da se ustanovi pogovorno skupino, kjer je lažje prebrati mnenje 

vsakega posameznika, kot da predsednik pošilja in razpošilja vsakemu posamezniku. 



Gospod Bebler predlaga, da ta predlog posreduje v mailu, tisti, ki bodo to podprli in se strinjali 

bo temu primerno odprl primeren »kanal«. V primeru, da bodo člani predsedniku Sveta staršev 

zaupali telefonske številke, je to najlažje uporabiti  WhatsApp ali kaj podobnega, v primeru e 

– mailov lahko odpre mail klub. 

Ravnateljica pove, da je najlažje, da jo člani pokličejo in povedo za kakšen problem gre. 

Komunikacija, oz. možnostih, o katerih se pogovarjajo starši lahko traja dolgo časa. Probleme 

in težave lahko na hitrejši način rešijo s pogovorom z ravnateljico. Odločitev ravnateljica 

prepušča Svetu staršev. 

Ravnateljica pove, da imamo Sklad vrtca, ki deluje že štiri leta, ki je zelo uspešen. Na zadnji 

prireditvi za otroke in starše Zimska pravljica, smo zbrali osem tisoč evrov. Vsako leto smo 

sredstva namenili za posamezno enoto, za zunanja igrala. V letošnjem letu načrtujemo Zimsko 

pravljico konec novembra. Na tej prireditvi prodajamo naše izdelke, ki jih naredijo zaposleni v 

Vrtcih Brezovica, kuharice poskrbijo za čokoladne ježke,…. 

Dogodek se odvija celo popoldne, sposodimo si prostore doma krajanov ter telovadnico 

podružnične šole, kjer se odvijajo predstave za otroke. 

Sklad vrtca ima upravni odbor, ki mu je potekel mandat. Starši so predlagali tri predstavnike 

staršev za sklad vrtca: Polona Matijevič, Mojca Židanek in Manca Raušl. 

Ravnateljica pozove člane Sveta Staršev, da potrdijo nove člane upravnega odbora Sklada 

Vrtcev Brezovica. Predlog je soglasno sprejet.  

Sklad vrtca zastopa sedem članov, štiri člane s strani strokovnih delavcev bo predlagal vrtec.  

Vprašanje članice Sveta staršev: 

Zanima jo povzetek energetske sanacije objektov. 

Ravnateljica pove, da je bila največja energetska sanacija v enoti Vnanje Gorice, v poletnem 

času v enoti ni bilo otrok, razdelili smo jih po različnih enotah – najmlajše otroke v enoto 

Notranje Gorice, dve skupini v enoto Brezovica Radna, tri oddelke v OŠ Brezovica. 

Vsem izvajalcem je bilo omogočeno, da so dela potekala brez težav. Nekaj težav je bilo z 

dobavnimi roki, trenutno še ni vse dokončamo, čakamo toplotno črpalko, ki jo bomo dobili v 

začetku oktobra. V enoti Vnanje Gorice smo obnovili fasado, razsvetljavo, prezračevanje in 

streho. V Preserju, v zgradbi, kjer se nahaja vrtec, so obnovili in sanirali prostore telovadnice 

in pisarne društva upokojencev. Enota je bila v času del zaprta, obnovljeni prostor telovadnice 

bo na voljo tudi našim otrokom.  

Članica Sveta staršev vpraša ali so predvidena še kakšna črpanja podobnih kohezijskih sredstev 

v bodoče? 



Ravnateljica odgovori da se bodo, le če bo to mogoče. Trenutno stanje ni najboljše, na zadnjem 

sestanku smo ugotavljali, da smo s to sanacijo ujeli zadnji vlak, na ravni celotne občine, saj se 

je sanacija izvajala tudi na zdravstvenem domu Podpeč, nekaj malega v OŠ Preserje ter celoten 

zadružni dom v Vnanjih Goricah. Nosilka teh izvedb je bila Občina Brezovica, ki je tudi 

ustanoviteljica Vrtcev Brezovica in je v sodelovanju s Petrolom in kohezijskimi sredstvi izvedla 

ta projekt. 

Članico Sveta staršev, kot občanko zanima, glede na to, da je ravnateljica tudi svetnica, kako je 

ta funkcija združljiva z ravnateljevanjem? 

Članica sveta predvideva, da mora ravnateljica občini oddati poročilo o delu vrtca, saj je občina 

financer in kako se poročilo oceni glede na to, da je ravnateljica svetnica? 

Ravnateljica pove, da to ni izključujoče, saj se je predhodno pozanimala, predno se je odločila 

za to funkcijo. Kot svetnica ima veliko informacij, kaj se dogaja v občini,  kaj na nivoju lokalne 

skupnosti in kaj je za naš vrtec dobro. 

Članica Sveta staršev povzame, da je ravnateljica omenila, da je v vrtcih Brezovica 600 otrok 

in to predstavlja neko volilno bazo, da bi bilo to objektivno… 

Predsednik Sveta staršev g. Bebler se priključi pogovoru in pove, da prihaja iz politične družine 

in razume, kaj članica Sveta staršev sprašuje. Pove, da v tem primeru ni problema v združljivosti 

teh dveh funkcij. Ena je funkcija predstavnikov lokalne skupnosti v občini, druga pa za 

ekonomsko dejavnost občine, ki spada pod občinsko upravo, kateri predseduje župan. 

S tem, ko ravnateljica redno spremlja dogajanje v občini, lahko bolje opravlja svojo nalogo, kot 

direktorica tega zavoda. Meni, da ta trditev ni morda najbolj primerna, čeprav relevantna in 

legitimna. Vpraša se, kaj lahko kot predstavniki skupin naredijo za boljše skupine. 

Kohezijska sredstva bodo v prihodnje vezana na daljinska ogrevanja, na sončno energijo, 

kolektorje, to pa se bo navezovalo na ukrepe, ki so bili že izvedeni. Verjetno bo to vplivalo na 

to, da bo občina lažje sofinancirala programe vrtcev in s tem lažje sofinancirala stroške. V 

nadaljevanju pove, da imamo na nek način srečo, da imamo direktorico občinskih vrtcev, ki je 

poleg tega tudi svetnica. 

Ravnateljica se vsem prisotnim članom Sveta staršev zahvali za prisotnost za prijaznost. 

Zapisnik bodo člani prejeli v najkrajšem možnem času. 

Seja se je zaključila ob 19. 15 min. 

 

                                                                             

                                                                                                          Zapisala: Alenka Švigelj 


