
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki  je bil v četrtek 1. 12. 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 27. 9. 2016, 
2. Odgovori na vprašanja z zadnje seje Sveta staršev, 
3. Imenovanje treh predstavnikov za v Svet zavoda Vrtcev Brezovica, 
4.  Razno. 

 
K točki 1) 
Pripomb na zapisnik zadnje seje Sveta staršev ni bilo.  
 
K točki 2) 
Pomočnica ravnateljice Alenka Švigelj pa je na pobudo predsednika Sveta staršev podala nekaj 
informacij glede na izpostavljene teme prejšnje seje. 
 
Tanja Peklaj, predstavnica vrtca v Odboru za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je sporočila, da 
so na zadnjem srečanju dobili sledeče odgovore: 
Na občini je bil sprejet proračun, ki v letu 2017 vključuje tudi pločnik v enoti Preserje, ki naj bi preprečil 
parkiranje staršev nasproti vrtca na prehodu za pešce. 
Varnost poti na Pristavi je preveril policist policijske postaje Vič, ki je otroke spremljal na sprehodu in 
ugotovil, da je pot varna.  
Glede problematike hitre vožnje staršev v ovinek pri dovozu v enoto Podpeč pa so na odboru povedali, 
da je občinski radar dlje časa spremljal dogajanje in ugotovil, da na tem ovinku ni prekoračitev hitrosti, 
je pa ovinek nepregleden. V kolikor bi promet želeli urediti z ležečimi ovirami, bi potrebovali soglasja 
vseh stanovalcev na poti, a predvidevajo, da težave ne bi rešili. Predlaga apeliranje na starše in 
zaposlene, saj se drugi tam ne vozijo. 
Predstavniki staršev iz enote Podpeč predlagajo, da bi se ovinek naredil še bolj pregleden tako, da 
storili kaj z ograjo s trto, parkiranjem na vogalu. 
 
Enota Preserje je izpostavila ograjo vrtca ter uporabo telovadnice. Veliko rastlinja, ki ga uporabljamo 
za živo mejo, je strupenega, ali plodovi ali listi. Poleg tega za vrtec predstavlja velik strošek, saj bi morali 
živo mejo zasaditi vzdolž celotne ograje. Zaenkrat bomo pustili ponjavo, ki je na ograji. 
Glede uporabe telovadnice v enoti Preserje se ravnateljica še dogovarja. 
 
Predlog staršev glede normativa za zaprtje enot med počitnicami iz enote Rakitna je bil obravnavan 
na Svetu zavoda in bil zavrnjen. Svet zavoda je pripravil odgovor in ga posredoval staršem iz Rakitne. 
 
Računovodkinja vrtca se je pozanimala, kako bi lahko zbirali donatorska sredstva za otroke iz socialno 
šibkejših družim tako, da starši teh otrok ne bi bili obdavčeni in dodatno obremenjeni. Dobila je 
informacijo, da lahko za vsakega otroka posebej odpre zbirni račun pri Zvezi prijateljev mladine, ki nato 
plačuje stroške tem staršem. Pobudo za zbirni račun pripravijo fizične osebe, tu se apelira na 
predstavnike staršev posameznik skupin. Pri tem vrtec/svetovalna delavka in računovodkinja lahko 
pomagata pri samem postopku. 
Starši po krajši razpravi podpirajo idejo Sklada vrtca, kjer bi zbran denar šel za nadstandardni program. 
 
 
 



 
K točki 3) 
 
Februarja 2017 poteče mandat Svetu zavoda, zato je bilo potrebno izvoliti nove predstavnike staršev 
za sestavo Sveta zavoda. 
Gospod Abram je povedal, da je pripravljen še naprej ostati predstavnik, predstavnik Vnanjih goric. 
Gospa Lohak je predlagala še Hano Strbad, predstavnico Brezovice. 
Gospod Abram je za tretjega predstavnika predlagal gospoda Klemenčič, predstavnika Podpeči.  
Svet staršev je z dvigom rok vsakega posebej izvolil za predstavnika v Svetu zavoda. 
 
K točki 4) 
 
Predstavnica skupine Zvezdic je opozorila na to, da v igralnici ni zadoščeno prostorskim normativom, 
saj v igralnici ni senčil na oknih. Otroci pri počitku težko zaspijo. Poleti je v igralnici vroče. Pomočnica 
ravnateljice zagotovi, da bo ukrepala in sporočila, kaj se da urediti. 
 
Predstavnica Mavrične skupine je pohvalila vzgojiteljici Matejo Šubic in Tino. 
 
Predstavnica Škratov, enote Preserje, pohvali sprehode in izlete na Rakitno, ostale aktivnosti in 
vzgojiteljski tim. 
 
Predstavnica Palčkov enote Brezovica pohvalijo obiske in dejavnosti v gozdu (izdelava hiške,…). 
 
Predstavnici enote Notranje gorice pohvalijo vzgojiteljski tim tako Barjančkov kot Mehurčkov. 
 
Predstavnica Hana Strbad pohvali dopis svetovalne delavke glede otrok s posebnimi potrebami. 
 
Predstavnica Lunic pohvali delo, angažiranost vzgojiteljic v skupini, ki je po njenem mnenju zahtevna. 
 
Pohvalijo delovanje zborčka, ki ga vodi Nejka Mazi. 
 
Svetovalna delavka pove še, da bo v začetku novega leta še eno predavanje v okviru Šole za starše, ki 
se bo dotaknilo nasilja v družini. Ponovno bomo gostili dr. Christian Gostečnik in dr. Repič Slavič. 
 
 
Zapisala: Alenka Žavbi     Igor Abram, predsednik Sveta staršev 
 
 
 
 

 

 


