
Vrtci Brezovica  

Nova pot  9, Vnanje Gorice 

1351 Brezovica                                                                                  

 

Datum: 20. 6. 2022 

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v torek, 14. 6. 2022, ob 17:30. uri 

v telovadnici enote Notranje Gorice. 

 

Prisotni: lista prisotnosti – PRILOGA v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

 

Dnevni red:  

1. Pozdrav ravnateljice, 

2. pregled zapisnika zadnje seje 29. 9. 2021, 

3. evalvacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 21/22, (poroča ravnateljica), 

4. predstavitev izvajanja Razvojnega načrta (poročajo vzgojiteljice), 

5. energetska obnova in zaprtje enot (poroča ravnateljica), 

6. informacije o vpisu otrok za šol. leto 2022/2023 (poroča pomočnica ravnateljice), 

7. opažanja o vplivih korone, po vrnitvi v vrtec (poroča svetovalna delavka in vzgojiteljica za 

DSP), 

8. poročanje o stanju na področju dvigovanja cen živil (poroča ravnateljica), 

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

 

K točki 1) 

Ravnateljica Liljana Bošnjak pozdravi vse prisotne predstavnike staršev in izrazi obžalovanje, 

da se je seje udeležilo tako malo staršev.  

 

K točki 2) 

Pripomb na zapisnik prejšnje seje Sveta staršev ni bilo. 

 

K točki 3) 

Ravnateljica poroča o dogajanju v Vrtcih Brezovica preko celega šolskega leta. Pove, da smo 

izbrali zgolj nekaj utrinkov, ki so se nam zdeli najbolj pomembni. Izpostavi knjigo Bog žegnaj, 

ki je nastala v okviru projekta Kulturna dediščina, v sodelovanju s starši in starimi starši. 

Oktobra so se najstarejši otroci  udeležili mini počitnic na Pokljuki. Vsa praznovanja, ki so se 

odvijala jeseni in pozimi, so se odvijala znotraj posameznih skupin, ker so bila takrat priporočila 



NIJZ še vedno usmerjena k oblikovanju mehurčkov. Ga. Bošnjak pove, da smo v letošnjem 

šolskem letu posebno pozornost namenili bivanju na prostem in počitku v vrtcu. Glede bivanja 

na prostem smo se osredotočili predvsem na dejavnosti, ki smo jih sedaj izvajali noter in bi jih 

lahko prestavili  na prosto. Na prostem so se v letošnjem šolskem letu odvijali glasbeni kotički, 

različna praznovanja, branje pravljic, jutranji krogi, socialne igre, lutkovne predstave, … 

Spomladi, ko so se ukrepi nekoliko sprostili, so se otroci podali tudi na različna potepanja 

(Ljubljana, Volčji potok, Kekčeva dežela, Postojnska jama, obisk osnovnih šol v občini, …). 

Ga. ravnateljica posebej izpostavi tudi dogajanja ob spremljanju zimskih olimpijskih iger. 

Otroci so navijali za naše športnike in se hkrati tudi sami preizkusili v marsikaterem športu.  

V letošnjem šolskem letu smo se odločili za izdelavo kostuma Muce Copatarice, ki jo imamo 

sedaj za našo maskoto. Kostum so izdelale strokovne delavke vrtca. Muca Copatarica je 

obiskala vse oddelke. Ker je bilo kar nekaj obiskov v koronskem času, je bil ta obisk na prostem. 

To se je izkazalo za zelo dobro prakso predvsem z mlajšimi otroki, ker se je niso bali in so se ji 

približali kolikor so pač hoteli.  

Ga. ravnateljica nadaljuje, da imamo v vrtcu tudi prostovoljko Ayse iz Turčije, ki je profesorica 

angleškega jezika in skozi igro spoznava starejše otroke (4-6let) z angleščino. Otroci z njo zelo 

radi sodelujejo.  

Tesno sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo (DEOS, gasilska društva, upokojenci, knjižnice, 

…). Dneve v vrtcu nam popestrijo tudi zunanji sodelavci, ki pridejo k nam na obisk (medicinska 

sestra, policisti, lutkovne predstave, glasbeniki,…). Ga. Bošnjak izpostavi kvaliteto lutkovnih 

predstav, ki jih izvajajo naše strokovne delavke. Ga. Strain Novak pove, da nihče od zaposlenih 

ni profesionalni igralec, ampak to počnejo s srcem, zato so predstave vedno dobre in kvalitetne. 

Za konec evalvacije ga. ravnateljica izpostavi še nekaj utrinkov iz življenja v vrtcu, ki so 

posebni (pižama dan v vrtcu, narobe dan, slikanje z usti, razvijanje čutil,…). Ob fotografijah o 

spoznavanju čutil se oglasi tudi ga. Čuden, ki pove, da jim je ena mama prinesla očala, ki 

ponazarjajo, kako vidijo ljudje, ki so slepi in slabovidni. Otrokom je bil ta projekt zelo zanimiv 

in so se naučili veliko novega. Ga. ravnateljica poudari, da je najpomembnejše pri celotnem 

delu z otroki to, da gredo iz vrtca opremljeni z lepimi spomini, da so sposobni čustvovanja, 

pomagati drugim in vzpostavljati odnose z drugimi. Ko so otroci samostojni in samozavestni, 

nimajo težav z učenjem v prvem razredu. V zvezi z bivanjem na prostem smo se letos odločili, 

da bomo tudi počitek poizkusili izpeljati na prostem, kar nam je kar nekajkrat tudi uspelo.  

Letos je zopet zaživela izmenjevalnica oblačil, ki je bila zelo dobro obiskana in tokrat so pošla 

vsa oblačila, ostalo je samo nekaj obutve. Ravnateljica pove, da starše redno obvešča o 

delovanju Sklada vrtca, v katerega se je letos nateklo kar nekaj denarja. 8.000€ smo nabrali s 



pomočjo novoletnega bazarja, še 1.400€ pa s kolesom sreče na prireditvi Barjanski živ žav. 

8.000€ smo namenili za zunanja igrala v enoti Notranje Gorice (peskovnik in gugalnica). 

Letošnja novost za prodajo na novoletnem bazarju bo hišica iz blaga, ki bo sestavljena iz več 

kosov in se bo lahko navezala okoli mize, pograda, drevesa, …  Idejo nam je dala ena od mamic. 

Takšna hišica omogoča otrokom prostor za umik in lahko zelo popestri otroško igro. Staršem 

bo na voljo preko naše spletne strani. Nekaj denarja za Sklad smo zbrali tudi s kuharsko 

delavnico, ki smo jih organizirali za starše. Na delavnici smo, v okviru projekta kulturne 

dediščine, pekli potico. Po nekaj letih smo zopet lahko izvedli Barjanski »Živ žav«. Udeležilo 

se ga je okrog 300 otrok skupaj s svojimi starši. Prireditev je bila res pestra in polna dogajanja. 

Obiskovalcem smo ponudili palačinke, kokice in ježke. 

Ga. Bošnjak pove, da so se otroci dan pred Svetom staršev ravno vrnili iz Debelega Rtiča, kjer 

so se imeli zelo lepo in veliko doživeli. Letos smo prvič letovali preko vikenda in zaenkrat smo 

glede tega slišali same pohvale. Vseeno je štiri dnevna skrb za toliko otrok zelo naporna.  

V letošnjem šolskem letu smo pristopili tudi k projektu Celostno dobro počutje v vrtcu, ki smo 

ga uspešno izvajali preko celega šolskega leta in bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnjem 

šolskem letu.  

Nekaj zadnjih pridobitev vrtca: nov pomivalni stroj v enoti Vnanje Gorice (33.000€), ki nam 

ga je financirala občina, saj takšnega stroška ne zmoremo sami. Dobili bomo tudi novo igralo 

v enoti pri OŠ Brezovica, ki bo stalo 14.000€. To igralo bo financirala deloma občina, deloma 

OŠ Brezovica in deloma mi. Ga. ravnateljica pove, da bom očez poletje deležni energetske 

obnove enote Vnanje Gorice, kjer nam bodo zamenjali okna, streho, prezračevanje in fasado. 

Zaradi omenjenih del bo celo poletje enota Vnanje Gorice zaprta. Energetska obnova zgradbe 

bo tudi v enoti Preserje. Z obnovo bomo pridobili tudi večji prostor, ki ga bomo lahko uporabil 

za športne dejavnosti, prireditve, srečanja s starši ipd.  

Naša največja skrb je povišanje cen. Že v novembru so začeli prihajati prvi aneksi za povišanje 

cen živil, ki smo jih vztrajno zavračali, v maju pa se nam je zgodila poplava aneksov. Dnevno 

smo se ukvarjali s telefoniranjem in zavračanjem aneksov. Ker je bilo to res množično, se je 

zgodilo, da so začeli dobavitelji tudi kršiti pogodbe in nam ne dostavijo živil. Na srečo imamo 

zelo dobro vodjo prehrane, ki pripravlja rezervne jedilnike, dogovarjamo se kaj bomo naredili 

v primeru, da ne bomo dobili dostavljenih določenih živil. Ostali smo že brez kruha in tudi brez 

mesa. O tem vam govorimo, da boste vedeli, zakaj so včasih spremenjeni jedilniki. Zelo nas 

skrbi jesen, ker se takrat lahko zgodi, da bomo morali zaradi podražitve živil povečati ceno 

vrtca. V letošnjem šolskem letu smo imeli zelo veliko bolniških odsotnosti, ki so nam oteževale 



delo, vendar smo kljub temu, tudi s pomočjo in razumevanjem staršev, uspeli izpeljati zelo 

veliko projektov. Ga. ravnateljica preda besedo go. Simšič, ki bo povedala nekaj o vpisih otrok. 

Ga. Simšič pove, da smo do 15. 3. 2022 prejeli 171 vlog za vpis otrok v vrtec, prostih mest smo 

imeli 135. Tudi letos se nam je zgodilo, da smo imeli premalo prostora za prvo starost na 

območju Vnanjih Goric in Brezovice, zato smo otroke po številu točk sprejemali tudi v Notranje 

Gorice in Podpeč. Nekateri starši so mesto v drugi enote sprejeli, nekateri pa ne. Vse otroke, ki 

so bili na začetku odklonjeni smo sedaj že poklicali in jim ponudili prostor v enoti Podpeč. Ker 

enote niso vsi sprejeli imamo tam še vedno nekaj prostora za prvo starostno skupino.  

Ga. Lili nadaljuje, da bodo starši po 15. 8. dobili sporočilo v kateri skupini bo njihov otrok. 

Letos smo prav zaradi majhnega števila prostih mest v Vnanjih Goricah morali razdreti skupino, 

da smo lahko sprejeli več novinčkov.  

Predstavnica staršev postavi vprašanje, kdo financira obnove? 

Ga. ravnateljica odgovori, da so to kohezijska sredstva in da to financirata Petrol in občina.  

 

K točki 4) 

Poročilo Razvojnega načrta je v prilogi št. 1. 

 

K točki 5) 

Več o energetski obnovi je ga. ravnateljica povedala že prej. Povzame še, da bo enota Preserje 

zaprta 7 tednov in ne 4, kot je bilo prvotno načrtovano. O tem so bili starši že obveščeni.  

 

K točki 6) 

Tudi ga. Simšič je že prej poročala o vpisu otrok za šolsko leto 2022/2023. 

 

K točki 7) 

Poročanje svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP (ge. Zirer) najdete v prilogi št. 2. 

 

K točki 8) 

O dvigu cen živil je ga. ravnateljica poročala že v prvem delu. 

 

K točki 9) 

Predsednica Sveta staršev, ga. Trstenjak pozove starše, da spregovorijo, v kolikor imajo kakšno 

vprašanje, predloge ali pobude. Oglasi se ena predstavnica, ki jo zanima ali smo opazili kakšne 

pozitivne posledice v koronskem času. Ga. Zirer odgovori, da so bile pozitivne posledice to, da 



so se otroci med seboj bolj povezovali, ker so bili znotraj mehurčka. S tem smo imeli tudi mi 

večje možnosti za opazovanje otrok in smo lahko takoj prepoznali morebitne težave. Ga. 

ravnateljica nadaljuje, da je bilo pozitivno tudi to, da so vzgojiteljice tako inovativne, da iz 

najslabše situacije lahko potegnejo najboljše. Morda se ne bi v tolikšni meri ukvarjali z 

bivanjem na prostem, če ne bi bilo korone. Pozitivno je tudi to, da smo uvedli roditeljske 

sestanke na prostem. Prej se nikoli ne bi domislili, da skličemo »hitre« sestanke preko Zooma, 

sedaj se tega večkrat poslužujemo kadar je potrebno prenesti kakšne manjše informacije.  

Predstavnica staršev vpraša, ali bi lahko dobivali položnice za oskrbnine na e-naslove? Ga 

ravnateljica odgovori, da delamo na tem in ravno pridobivamo obrazec, ki ga bodo starši 

izpolnili za prejemanje računov na e-naslove.  

Več staršev pohvali delo vrtca in se zahvalijo vsem vzgojiteljicam ter vodstvu za dobro delo. 

Poudarijo tudi to, da jim je všeč, da ne poudarjamo samo izletov in dodatnih dejavnosti temveč 

otrokom nudimo tudi osnovne stvari, ki jih bogatijo za življenje. Ga. ravnateljica se zahvali za 

pohvalo in zahvali tudi staršem za sodelovanje in razumevanje. Pove še, da smo imeli pred 

kratkim sestanek z našimi zaposlenimi, ki so hkrati tudi starši v naših vrtcih. Želimo si namreč, 

da ne bi spali na lovorikah, temveč da vedno stremimo k temu, da smo lahko še boljši. Sestanek 

je bil izjemno zanimiv in marsikaj smo si napisali, da je potrebno izboljšati.  

Gospod, ki je predstavnik staršev iz enote OŠ Brezovica omeni, da je bilo včasih več 

ponudnikov dodatnih dejavnosti, ki so omogočali, da so bili otroci dlje časa v vrtcu (npr. 

plezanje, plesne dejavnosti, rolanje ipd. ). Ga. ravnateljica pove, da sedaj dve leti zaradi korone 

tega ni bilo, za prihodnje šolsko leto, pa bo teh ponudnikov dodatnih interesnih dejavnosti 

zagotovo več. Ga. Zirer poudari, da moramo biti pozorni, da interesnih dejavnosti ni preveč, 

ker je že sam program v vrtcu tako bogat, da otrok potrebuje čas, da predela stvari, ki so se 

dogajale preko dopoldneva. Otrok potrebuje čas zase in čas s starši.  

Na koncu pove par besed še predstavnik staršev iz enote Brezovica, ki pohvali vrtec, ker se 

odziva na sugestije in pobude staršev. Poudari, da se zaveda dobrega sodelovanja med vrtcem 

in občino in zato prosi, da vrtec spodbudi občino k postavitvi igrišč za otroke, kjer bi se lahko 

zadrževali v popoldanskem času. Ga. ravnateljica pove, da imajo nekatere krajevne skupnosti 

to lepo urejeno, nekatere ne in da se strinja s povedanim, da je igrišč premalo. Poudari, da se 

bomo morali o tem obračati predvsem na krajevne skupnosti, ki dobijo denar tudi v ta namen.  

Ga. Trstenjak se zahvali vsem prisotnim za sodelovanje in pozove, da se starši lahko obrnejo 

na njo, če imajo še kakšno vprašanje ali pobudo.  

Seja je bila zaključena ob 19:00.                                               

                Zapisala:  Nina Simšič 


