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Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, 

ki je bil v torek, 29. 9. 2015, ob 18. uri v sejni sobi enote Vnanje Gorice 

 

Prisotni: Lista prisotnosti - priloga v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

Pomočnica ravnateljice ga. Alenka Švigelj je starše pozdravila in predstavila situacijo v vrtcu zaradi 

daljše bolniške odsotnosti ravnateljice. Ker je bila to prva seja Sveta staršev v novi sestavi, so se vsi 

člani predstavili. 

1. Pri prvi  točki dnevnega reda, to je pregledu zadnjega zapisnika, pripomb s strani staršev ni 

bilo. Ga. Švigelj je obrazložila situacijo glede izpostavljene dileme staršev iz enote pri OŠ 

Brezovica, da otroci iz sanitarij kličejo vzgojiteljice, in jih le-te ne slišijo. Na težavo smo opozorili 

strokovne delavke, ki bodo na to bolj pozorne.  

2. Pri drugi točki dnevnega reda je ga. Švigelj člane Sveta staršev seznanila z nalogami Sveta iz 66. 

člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Razložila je, da je 

sedanji predsednici Sveta staršev potekel mandat, ker je otrok odšel v šolo. Zato je potrebno 

izvoliti novega predsednika. Ga. Tinka Hribar je predlagala g. Igorja Ambrama, ki se je strinjal 

da prevzame to funkcijo, vsi ostali člani pa so ga potrdili z dvigom rok. G.  Abram se je predstavil 

in nagovoril člane Sveta staršev ter predal besedo nazaj ga. Švigelj. 

Izvoliti je bilo potrebno še predstavnika za Svet zavoda, ker je predsednici Sveta staršev, ki je 

bila tudi članica Sveta zavoda potekel mandat ter predstavnika v Komisijo za sprejem otrok v 

vrtec. Ponovno so člani predlagali g. Abrama za predstavnika v Svet zavoda, ki je funkcijo 

sprejel, vsi člani pa so ga potrdili z dvigom rok. Ga. Tanjo Repič Slavič so izvolili za predstavnico 

v Komisijo za sprejem otrok. 

3. Osnutek Letnega delovnega načrta vrtca je na kratko predstavila ga. Alenka Žavbi. Člani so 

osnutek lahko prebrali na spletni strani vrtca. Vsi starši so bili obveščeni tudi o Letnem 

delovnemu načrtu skupine in enote. V vrtcu sledimo temu, da kakovostne storitve ohranjamo 

in obogatimo. Letošnja novost je vključitev v mrežo gozdnih vrtcev, ki je v skladu z eko 

naravnanostjo.  

Pri sodelovanju s starši je izpostavila izmenjevalnico oblačil, ki je že nekaj let zapored zelo 

uspešna, pobudniki in organizatorji pa so ravno predstavniki Sveta staršev. Vsako leto 

organiziramo predavanja v okviru Šol za starše. Letos bo izobraževanje izvedel g. Uroš Metljak, 

ki je hkrati tudi oče otrok vpisanih v naš vrtec. G. Ranko Rajović bo imel predavanje za starše 

in predstavil poseben pristop za spodbujanje potencialov že v predšolskem obdobju. To 

predavanje bomo izvedli v sodelovanju z OŠ Preserje in se bo odvijalo v Podpeči. Starši bodo o 

tem obveščeni na oglasnih deskah pred igralnicami, kjer bodo obešene tudi liste prisotnosti, 

kamor se bodo lahko vpisali. V času predavanja je organizirano tudi varstvo otrok.  

Iz Letnega delovnega načrta je bilo izpostavljeno še to, da smo pridobili novo enoto Preserje z 

dvema oddelkoma, da je v vrtec vpisanih 521 otrok, od tega 145 novincev. V vrtcu je zaposlenih 

94 oseb. 

Članom Sveta je ga. Žavbi razložila, da smo razpis za novo računovodjo zaključili in  jo tudi 

izbrali. Starše prosimo za potrpljenje in razumevanje, ker bo nova delavka nekaj časa 

potrebovala, da se vpelje. 

Predstavnica staršev je imela v zvezi z letnim delovnim načrtom vprašanje, katere so 

nadstandardne dejavnosti v vrtcu. 

V nadstandardni program sodijo: obisk otrok na Mini počitnicah, letovanje v Pacugu, obisk 

Arboretum Volčji potok ali po izbiri. Le te dejavnosti v oddelku potrdijo starši na prvem 

roditeljskem sestanku.  
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4. Predlogi in vprašanja: 

 Starši predlagajo, da pričetek poletne rezervacije prestavil vsaj  na 25.6., saj se  takrat 

pričnejo že šolske počitnice. 

 Odjava otrok med počitnicami je vsakokratna težava, ker starši svojih otrok redno ne 

odjavljajo. Starši predlagajo, da bi te težave premostili, če bi vrtec v tem času ponudil 

oblike »počitniške« rezervacije v smislu, da če otroka odjavijo, dobijo manjše plačilo 

vrtca. 

 Starši se strinjajo, da je ena njihovih nalog kot predstavnikov Sveta staršev, da redno 

obveščajo ostale starše in jih opozarjajo, kdaj morajo odjaviti otroka in zakaj je to tako 

pomembno. 

 Predstavnica iz enote Preserje sprašuje, ali se bo telovadnica v objektu uporabljala. 

Tanja Lukančič odgovori, da bodo otroci telovadnico lahko uporabljali, vendar jo 

moramo še prej ustrezno zaščititi, kot zahtevajo predpisi. Glede na to, da smo pred 

odprtjem enote porabili kar precej finančnih sredstev, smo uporabo telovadnice za 

nekaj časa prestavili. 

 Predstavnica iz enote pri OŠ Brezovica predlaga podaljšanje delovnega časa v enoti pri 

OŠ Brezovica, in sicer do 16.40 ure, kolikor je odprta tudi šola. To željo morajo 

vzgojiteljicam izraziti vsaj 3 starši, nato poslovni čas potrdi še Svet zavoda. 

 Predstavnica iz enote pri OŠ Brezovica izpostavi pritožbe staršev na podlago igrišča. 

Tanja Lukančič razloži, da je bila podlaga s količki, ki je bila narejena z odprtjem nove 

šole, nevarna za igro otrok (otroci so se spotikali, bila je možnost udarca …). Zato smo 

neustrezno podlago zamenjali s peskom, ki pa povzroča druge težave. Do konca 

oktobra bomo pod nadstreški, kjer so mize, uredili tlakovane otočke ter tlakovano pot 

do igral, ki bo omogočala malo lažjo pot otrok in strokovnih delavk. 

 Predstavnica iz enote Brezovica je izpostavila vprašanje, ali se dodatne aktivnost lahko 

izvajajo v času delovnega časa vrtca. S tem smo imeli veliko težav v preteklosti, hkrati 

pa imamo navodila Ministrstva za šolstvo, da se zunanje dejavnosti med delovnim 

časom vrtca ne smejo izvajati. Naloga staršev je, da otroke sami pripeljejo na 

popoldanske aktivnosti. Priloga: dopis ministrstva. 

 Predstavnico iz enote OŠ Brezovica je zanimalo, zakaj si otroci v tej enoti ne umivajo 

zob. Umivanje zob ni obvezna dejavnost izvajanja kurikula in se v posameznih enotah 

izvaja, v kolikor imamo za to urejene prostore oz. razmere. V enoti ni ustreznih 

higienskih razmer za umivanje zob: premajhno število umivalnikov za 90 otrok, ni 

ustreznega prostora za shranjevanje zobnih ščetk, zato ostaja preveliko tveganje za 

prenos nalezljivih bolezni. 

 Predstavnica pri OŠ Brezovica prebere pohvalo staršev skupine Zvezdic (vzgojiteljici 

Tjašo Abram in Cvetko Mele), ker sta uspešno povezali otroke iz različnih skupin, 

pohvale obema za inovativne pristope k vzgoji in usmerjanju njihovih mačkov 

(glasometer, stolpični diagram pri merjenju časa, ki ga porabijo za pospravljanje, 

stranišče...).  

 Predstavnica enote Preserje še vpraša, zakaj starši ne smejo parkirati na asfaltnem 

dvorišču pred vrtcem. Stališče občine in vrtca je, da asfaltno igrišče ni parkirišče in je v 

souporabi s Krajevno skupnostjo. Na igrišče lahko vsakdo dostopa, zato so manjša 

vrata ves čas odklenjena. Asfaltno igrišče je izključno servisna pot za dovoz hrane in 

perila v enoto. Starši imajo na razpolago veliko parkirišče pred cerkvijo, ki je manj kot 

100 metrov oddaljeno od vrtca. 
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 V enoti Podpeč pri skupini Pikapolonice so balkonska vrata nujno potrebna zamenjave, 

ker se na dajo zaklepati. Tanja Lukančič pove, da bodo vrata zamenjana do konca leta. 

 Predstavnik enote Vnanje Gorice predloga podaljšanje delovnega časa, in sicer do 17. 

15. V Vnanjih Goricah teh želja nismo dobili, zato naj se starši obrnejo na vzgojiteljice. 

Spremembe poslovnega časa potrdi Svet zavoda na osnovi vsaj treh staršev z realnimi 

potrebami. 

 

                                                                                                                                    Zapisala: Tanja Lukančič 

 


