
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki  je bil v torek 27. 9. 2016 ob 18. uri  
v sejni sobi enote Vnanje Gorice. 

 
Prisotni: lista prisotnosti – PRILOGA v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

 
Predlagan je bil sledeči dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika z zadnjega srečanja z dne, 8. 6. 2016, 
2. konstituiranje in način dela Sveta staršev, 
3. imenovanje predsednika Sveta staršev, enega predstavnika staršev v Svet zavoda, enega 

predstavnika staršev v Komisijo za sprejem otrok, 
4. obravnava predloga letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17, 
5. tekoče zadeve ter predlogi in vprašanja članov sveta staršev. 

 
 

K točki 1) 
Pripomb na zapisnik zadnje seje Sveta staršev ni bilo. Starši so na zadnji seji opozorili na neprimernost 
- prašnost peska v enoti pri OŠ. Ravnateljica je podala razložitev na pripombo staršev glede prašnosti 
peska v enoti pri OŠ. Pesek smo večkrat spirali, če bo prašnost manjša bomo izpiranje ponovili, obstaja 
pa možnost, da bomo pesek tudi zamenjali. Predstavnica staršev ene od skupin enote pri OŠ je 
povedala, da je prašnost manjša.  
 
K točki 2) 
Ravnateljica je pozdravila vse navzoče in jih vzpodbudila k dobremu in konstruktivnemu sodelovanju. 
V tem času še vedno poteka uvajalno obdobje, tako za otroke kot starše in zaposlene. Vsi skupaj se 
prilagajamo na nove spremembe, zato je starše pozvala k razumevanju in potrpežljivosti. Opozorila je, 
da si moramo vsi vzeti čas za prilagajanje. Predstavnike je nato pozvala, da so se predstavili po enotah, 
saj je Svet staršev v tem šolskem letu pridobil nekaj novih predstavnikov skupin. 
 
K točki 3) 
Po predstavitvi je ravnateljica povedala, da bo potrebno izvoliti, oz. potrditi predsednika Sveta staršev. 
V pisni obliki jim je predstavila 66. člen ZOFVI - ja, ki govori o vlogi in nalogah Sveta staršev. Starši so  
soglasno potrdili g. Igorja Abrama, ki se je zahvalil za izkazano zaupanje in prevzel nadaljnje vodenje 
seje. Ker je bilo potrebno izvoliti novega člana za Svet zavoda (mandat Sveta zavoda se izteče do 
februarja 2017)  in novega člana za Komisijo za sprejem otrok, je g. Abram predlagal, da se izvoli v Svet 
zavoda g. Manico Jakič Brezočnik. Na pobudo svetovalne službe za članico Komisije za sprejem otrok 
pa g. Ivanko Bider Petelin. Predlagane kandidate so člani soglasno izvolili. 
 
K točki 4) 
Predstavniki staršev so imeli možnost, da so se seznanili z osnutkom Letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2016/17, ki je bil objavljen na spletni strani vrtca. Ravnateljica je poudarila nekaj zanimivih 
dejavnosti iz LDN - ja. Med drugim je omenila pevski zborček v enoti pri OŠ, ki je pričel z delovanjem v 
lanskem šolskem letu, nekajkrat nastopal na različnih dogodkih ter se udeležil pevske revije.  
Letovanje za otroke bo v novem šolskem letu organizirano na Debelem Rtiču. Več let smo letovali v 
letovišču Pacug, kjer v zadnjem času nismo mogli dobiti željenega termina. Ravnateljica ocenjuje, da je 
ta sprememba dobrodošla. Ena od predstavnic staršev iz enote Podpeč je vprašala kako je s plačilom 
letovanja, če otrok ne živi v občini Brezovica. Ravnateljica bo odgovorila na vprašanje, ko bo preverila 
v računovodstvu. 
Starše je povabila, da se udeležijo Šole za starše, saj v njih sodelujejo različni, zelo kvalitetni 
predavatelji. Prisotna predstavnica staršev g. Repič Slavič, ki bo letos ena od predavateljic, je na prošnjo 



ravnateljice predstavila vsebino Šole za starše. Tema bo predvsem kako ravnati z otrokom v primeru 
izgub in težjih okoliščin v družini, npr. izguba staršev, ločitev, itd. 
Predstavniki staršev so bili seznanjeni z načrti izgradnje novega vrtca v Notranjih Goricah. Glede na to, 
da imajo v OŠ Brezovica, kjer so štirje oddelki prostorsko stisko, si želimo, da bomo kljub izgradnji 
novega vrtca v OŠ obdržali dva oddelka. 
Še vedno imamo odklonjenih večje število mlajših otrok, v nekaterih skupinah pa ostajajo prosta mesta 
za starejše otroke. Prosta mesta so objavljena na spletni strani Vrtcev Brezovica. Ravnateljica je pozvala 
starše, v primeru, da poznajo koga, ki vozi otroke v druge vrtce, o možnosti vpisa pri nas. Pomočnica 
ravnateljice je opozorila, da so v oddelkih občasno prisotne dijakinje in študentke pedagoške smeri. 
Poudarila je, da morajo biti o njihovi prisotnosti starši informirani. Predstavnica staršev skupine pri 
enoti OŠ je opozorila, da obvestila o prisotnosti študentke pred njihovo igralnico pred kratkim ni bilo. 
Pomočnica ravnateljice  je zagotovila, da se bo  s strokovnimi delavkami o tem pogovorila. 
Ravnateljica je predstavila delo svetovalne službe pri integraciji otrok s posebnimi potrebami. Na tem 
področji zelo veliko naredimo in se trudimo ves  čas izboljševati naše delo. Predlog predstavnika staršev 
je bil, da bi v vrtcu izvedli izobraževanje, kako otroke pripraviti na skupno bivanje v oddelku z otroki, ki 
imajo posebne potrebe. Predstavnica staršev iz enote Podpeč, zaposlene na Zavodu za šolstvo, je 
ponudila pomoč z njihove strani glede izvedbe. Ravnateljica je predloge obeh staršev z veseljem 
pozdravila.  
 
K točki 5) 
Enota Preserje: 
Predstavnica staršev iz  enote Preserje je spraševala zakaj ni pločnika od parkirišča do vrtca.  
Nekateri starši, ki imajo otroka v tej  enoti še vedno parkirajo vozilo pred vrtcem. 
Zaželjeno je, da bi ob vrtčevski ograji posadili živo mejo. 
Kdaj bo telovadnica v enoti urejena za potrebe vrtčevskih otrok? 
 
Enota Vnanje Gorice: 
Pripomba je bila, da se zunanja vrata v enoti Vnanje Gorice se slabo zapirajo. Odgovor ravnateljice je 
bil, da je bila na to opozorjena in da je hišnik vrata med tem že popravil. 
 
 Enota pri  OŠ: 
V enoti pri OŠ so izpostavili problematiko prehrane. Predstavnici staršev sta povedali, da prihajajo 
otroci domov lačni, hrana, ki jo opažajo na vozičkih ima neprijeten vonj. Ravnateljica je poudarila, da 
smo s šolsko ravnateljico in vodjo prehrane imeli pogovore glede prehrane, ravno tako se je v pogovore 
vključevala naša vodja prehrane, ki je s šolsko vodjo usklajevala jedilnike. Ravnateljica se strinja s starši 
in podpira njihov predlog, da na OŠ Brezovico pošljejo dopis in opozorijo na to problematiko.  
 
Enota Rakitna: 
Postavljeno je bilo vprašanje, ali je kakšna ovira sredi šolskega leta pri prehodu mlajšega otroka v 
starejšo skupino.  
Ravnateljica je odgovorila, da ovire ni in da se o tej možnosti že pogovarjamo s svetovalno delavko in 
vzgojiteljicama. 
Starši vidijo težavo v zaprtju  enote Rakitna, saj je v poletnem času zaprta šest tednov. Predlog s strani 
staršev je bil, da bi znižali normativ za še odprto enoto z 21 na 15 otrok.  
Ravnateljica je poudarila, da so v tem času zaprte vse manjše enote in da je varstvo organizirano v 
večjih enotah - v Podpeči in Vnanjih Goricah. Odprte enote v poletnih mesecih pomenijo tudi večji 
strošek za vrtec, saj je potrebno, da v tem času delajo prav vsi, kuharice, čistilke in strokovne delavke. 
Enota Rakitna ima tudi sicer večje normative, kot ostale enote, kar upoštevamo zaradi oddaljenosti te 
enote. 
Vprašanje predstavnice staršev enote Brezovica je bilo, ali je možno reševati stroške z oddajanjem 
prostorov v času zaprtja enot? Predlog staršev bo ravnateljica izpostavila na Svetu zavoda. 
 



Enota Podpeč: 
Še vedno ostaja problematika prehitre vožnje voznikov, po glavni cesti, in cesti, ki vodi k enoti Podpeč.  
O tem se je razpravljalo že na zadnji seji Sveta staršev. Težavo predstavlja tudi del ceste do Pristave, 
saj cesta ni urejena s pločnikom.  
Predsednik Sveta staršev  je predlagal, da se na to problematiko  opozori z dopisom na občino Brezovica 
in na Svet za preventivo v cestnem prometu.  Ravnateljica je povedala, da se bo v kratkem sestala seja 
občinskega sveta, kjer bo to problematiko izpostavila. 
Obnoviti, pobarvati je potrebno črte, ki označujejo parkirna mesta. 
 
Predlog predstavnika staršev je bil, da bi v vrtcu zbirali donatorska sredstva in kakšne možnosti ima 
vrtec glede teh skladov? Ravnateljica se bo v računovodstvu pozanimala glede teh možnosti. 
 
 
                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                      Zapisala: Alenka Švigelj 
 
 
 
 

 


