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Zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, 

ki je bil v sredo, 8. 6. 2016, ob 18. uri v sejni sobi enote Vnanje Gorice 

 

Prisotni: Lista prisotnosti - priloga v zbirniku zapisnikov Sveta staršev 

Sejo Sveta staršev je vodil predsednik sveta g. Igor Abram. 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev 

2. Poročanje oddelkov (povzetek Igor Abram) 

3. Seznanitev z dvigom cene vrtca 

4. Poročilo realizacije letnega delovnega načrta 2015/2016 

5. Razno 

K točki 1 

Na zapisnik 1. seje Sveta staršev ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 

K točki 2 

G. Igor Abram se zahvali vsem staršem, da so mu preko elektronske pošte posredovali poročanja dela 

iz oddelkov. Izpostavi, da so bili v prav vseh oddelkih strokovni delavci pohvaljeni. Starši se zahvaljujejo 

za njihov strokovni in topel odnos do otrok. Izpostavil je sledeče pripombe ali predloge: 

1. Enota  OŠ Brezovica:  

 Igrišče: Starši še vedno opozarjajo na neprimernost peska na igrišču. Zavedajo se, da so tla 

problematična in da večji finančni vložek ni mogoč. Alenka Švigelj pove, da hišnik skupaj z 

gasilci mesečno spira pesek. Starši predlagajo zamenjavo peska. 

 Letovanje v Pacugu: Kar nekaj staršev je izpostavilo, da jim je bilo izrečeno, da je zaželeno, da 

pridejo po otroka ob vrnitvi avtobusa iz letovanja, kar je bilo pred kosilom in je za mnoge starše 

nemogoče. Tako je v vrtcu ostalo le peščica otrok, ki so v vrtcu težko pričakovali svoje starše. 

Ker si vseeno želijo pričakati otroke ob prihodu avtobusa, predlagajo, da otroci kosilo pojedo 

še v Pacugu in da je vrnitev domov prestavljena na kasneje (okoli 15. ure). Alenka Švigelj pove, 

da bodo skušali to upoštevati naslednje šolsko leto. To seveda pomeni tudi drugačno ceno 

letovanja. 

2. Enota Preserje: 

 Starši opozorijo na nepravilno ustavljanje in parkiranje na nasprotni strani vrtca, kar 

onemogoča varno preglednost na cesto in prehod. Nevarno je, da se spregleda otroka na 

prehodu. Predlagajo, da se tja postavi kakšno korito. Potrebno je preveriti, čigava posest je 

tam in  kaj se sme tam storiti. 

 Starši sprašujejo, kdaj bo možna souporaba telovadnice. Alenka Švigelj pove, da se mora 

telovadnica najprej ustrezno urediti, da lahko tja peljejo predšolske otroke. Povedo še, da 

otroci v Preserju izkoriščajo okolico in veliko hodijo na pohode. Prav tako ob slabem vremenu 

odprejo igralnici in naredijo poligon po celi enoti. 

3. Enota Rakitna: 
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 Starši opozorijo na odprte odtoke (kinete) 2 m pred parkiriščem vrtca, kar je nevarno tako za 

mimovozeče avtomobile kot za otroke, ki hodijo mimo. Dogovorimo se, da preverimo, ali lahko 

to uredi naš hišnik oz. kdo to lahko uredi. 

 Starši prav tako sprašujejo, ali bo letos kakšna strokovna delavka iz Rakitne tudi v dežurni enoti 

Podpeč, ker je od tega odvisno, ali bodo vodili otroke v Podpeč. Dogovorili smo se, da jim 

strokovne delavke iz Rakitne čimprej sporočijo, katera vzgojiteljica bo v Podpeči in kdaj. Poleg 

tega naprošajo, da je vsaj ena izmed njih prisotna prve dneve ob prihodu otroka v vrtec. 

Kasneje vedo, da so otroci v dobrih rokah in da se sprostijo. Na splošno velja dogovor, da so v 

dežurnih enotah vsaj ena strokovna delavka iz manjših enot, ki »gostujejo« v večjih enotah. 

4. Enota Podpeč: 

 Starši opozarjajo na preveliko hitrost na ovinku pred prihodom v vrtec. Ker opozorila staršem 

ne zaležejo, predlagajo vidnejšo prometno signalizacijo ali postavitev ležečih ovir. Prav tako 

opozarjajo na previdnost in dodatno zagotavljanje varnosti s strani strokovnih delavk ob 

sprehajanju ob krožišču. Sklenejo, da se na Svet za preventivo in vzgojo v prometu ponovno 

pošlje dopis z vsemi opozorili in predlogi. K temu se pridruži tudi preučitev varnosti delovanja 

novega semaforja v bližini OŠ Brezovica. 

 Predstavnica staršev Mravljinčkov pove, da so bili otroci povabljeni, da v vrtec dvakrat 

prinesejo rolerje po želji. Sporno se ji zdi, da v vrtec nosijo rekvizite, ki si jih vsi morda ne morejo 

privoščiti in lahko tako v vrtcu že občutijo neenakosti med seboj. 

K točki 3 

Igor Abram predstavi računovodkinjo Dijano Jernejčič. 

Računovodkinja predstavi predlog zvišanja cene (oz. prehod na staro ceno) in razloži, zakaj je to 

potrebno. Nova cena naj bi pričela veljati 1. 9. 2016. Zadnja sprememba cene je bila 01.09.2012, ko so 

se vrednosti cen vseh programov znižale. Razlog za takratno znižanje je bila uvedba ZUJF-a, ki je 

prinašal prihranke pri plačah javnih uslužbencev in stroškov iz naslova delovnega razmerja.  Zaradi 

sprostitve te leh ukrepov  od 01. 12. 2015  beležijo rast stroškov dela, beležijo pa tudi rast cen storitev 

in vseh življenjskih potrebščin v primerjavi z obdobjem, ko je bila cena oblikovana.  

Ocenjujejo, da za ohranitev standarda, ki ga nudijo v Vrtcih Brezovica morajo vrniti vrednosti cen vseh 

programov na vrednost, ki je veljala do 01.09.2012. Sprememba cene je bila potrjena s strani Sveta 

zavoda, za dokončno potrditev pričakujejo še potrditev Občinskega sveta. 

Starše zanima še, ali lahko uredijo plačilo oskrbnin preko e-računa. Računovodkinja pove, da imate 

starši tri možnosti plačila: preko trajnika, položnice ali e-računa. Za trajnik in e-račun morate poslati 

vlogo v računovodstvo. 

K točki 4 

Realizacija letnega delovnega načrta: 

Alenka Švigelj predstavi ustaljene projekte, ki so se izvajali v šolskem letu 2015/16. Izpostavi nove 

programe, kot so Gozdni vrtec, NTC sistem učenja in pevski zbor, ki deluje v enoti pri OŠ. Pove, da v 

vrtcih Brezovica ohranjamo različne dogodke, kot so izmenjevalnica semen, izmenjevalnica oblačil in 

tradicionalni dogodek v Jami – Notranje Gorice – V naravo na zabavo, v kateri sodelujejo različna 

lokalna društva, kot so Krajinski park Barje, Lovsko društvo, Rdeči križ itd. V enoti Podpeč se je obeležil 

Svetovni dan gibanja, s sodelovanjem s programom Playness, ki ga izvaja dr. Milan Hosta in njegova 

ekipo. Otroci so imeli ta dan možnost gibanja preko različnih poligonov, ponujeni so jim bili različni 
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športni rekviziti. Otroci z vzgojiteljicami iz enote Podpeč so sodelovali na prireditvi Igraj se z mano, ki 

ga že vrsto let organizira zavod Janeza Levca. 

K točki 5 

Letovanje v Pacugu: Starši predlagajo, da bi možnost obročnega odplačevanja bila na voljo vsem, ne le 

tistim, ki pokličejo v računovodstvo, saj je nekaterim plačilo v enem znesku prehud zalogaj. Dogovoril 

smo se, da se že v jesenskem roku za Mini počitnice ponudi za vse možnost obročnega odplačevanja. 

Zeleni ponedeljek: Predlog staršev je, da bi zeleni ponedeljek bil realiziran v vseh enotah. Alenka Švigelj 

pove, da je zeleni ponedeljek poteka v vseh enotah, razen v enoti pri OŠ, kjer jedilnike piše šolska vodja 

prehrane. Hkrati starši jedilnike in pripravo hrane zelo pohvalijo. Pohvaljena je pestrost prehrane. 

Pohvalijo kuhinjo Rakitna. Nekaj pritožb gre nad šolsko prehrano, kar bodo prenesli naprej. Eden od 

staršev prosi, da se riba panga črta iz jedilnika. Alenka Švigelj pove, da te ribe nimamo na jedilniku že 

vsaj tri leta, a bo preverila pri vodji prehrane. 

Rolanje Jaki šport: Starši pohvalijo izvedbo rolanja. 

V enoti Podpeč so pohvalili oba pomočnika vzgojitelja (Miloša Banič in Mitjo Kumer) in apelirajo na 

možnost, da ostaneta v naših vrtcih. 

Nekaterim staršem se zdi prepozno, da bodo šele 15. avgusta izvedeli, v kateri skupini bo njihov otrok 

v novem šolskem letu. Alenka Žavbi razloži, da so se za takšno spremembo odločili zaradi lažje 

organizacije, premeščanja otrok in oblikovanja skupin ob umikih že vpisanih otrok in posledično zaradi 

lažjega obveščanja staršev. Vsem strokovnim delavkam je bilo naročeno, da po 15. avgustu kontaktirajo 

starše in jih povabijo ali na uvodno skupinsko ali individualno srečanje. 

Starši iz več skupin pohvalijo inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. Otroci so sprejeti s strani 

strokovnega kadra kot tudi staršev in otrok. Otroci s posebnimi potrebami so v skupini pravo bogastvo, 

ob katerih ostali otroci pridobivajo izkušnjo življenja drugačnosti, empatije, pomoči,… 

 

Seja se je zaključila ob 20.15. 

 

  Zapisala: Alenka Žavbi                                                                                                                             

 

 


