
Zapisnik 1. seje staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v   sredo 27. 9. 2017 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, 7. 6. 2017, 
2. konstituiranje in način dela Sveta staršev, 
3. obravnava predloga letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18, 
4. tekoče zadeve ter predlogi in vprašanja članov sveta staršev. 

 
 
K točki 1) 
Ravnateljica pozdravi vse navzoče predstavnike Sveta staršev ter izreče dobrodošlico tudi 
novim članom. Prisotne povabi,  da se predstavijo  in povedo katero skupino predstavljajo.  
 
K točki 2) 
 
Ravnateljica pove, da je naloga Sveta staršev izvoliti predsednika Sveta staršev. V lanskem 
šolskem letu je to funkcijo opravljal Igor Abram. 
Člani Sveta staršev so si enotni, da g. Abram ostane na mestu predsednika Sveta staršev, za 
namestnika  izvolijo g. Danila Mlinarja.  
Pripomb na zapisnik prejšnje seje Sveta staršev ni bilo. 
 
K točki 3) 
 
Člani Sveta staršev so bili  seznanjeni z nalogami Sveta staršev iz 66. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Ravnateljica pozove vse prisotne člane k 
skupnemu sodelovanju in ustvarjanju kvalitetnega vrtca. Predstavi Letni delovni načrt za 
šolsko leto 2017/18, izpostavi pomembnejše aktivnosti, ki so načrtovane v tem dokumentu. V 
Vnanjih Goricah se ukine dežurstvo na upravi. Razlog za to je, da so zaposleni na upravi vedno 
dosegljivi ves čas delovnega dneva.  
Vrtci Brezovica smo bili izbrani na razpisu MIZŠ projekt/operacija Prva zaposlitev: Pomočnik 
vzgojitelja sem 2017-2018). Meseca avgusta smo preko tega projekta zaposlili dve kandidatki 
( pomočnici vzgojiteljice), v mescu septembru pa preko razpisa – Asistent za delo z otroki s 
posebnimi potrebami -  še eno kandidatko, kar pomeni veliko pridobitev za vrtec. 
  
Med načrtovanimi projekti in cilji je novejši Gozdni vrtec. Predvsem moramo izkoristiti danosti 
narave, v kateri se nahajajo naši vrtci. Naravo moramo izbrati kot drugo učilnico, saj se v tem 
okolju otroci lahko veliko naučijo, hkrati pa bivanje v naravi posledično vpliva na zdravje otrok 
in vseh udeleženih. 
 
Spodbujamo izobraževanja strokovnih delavk, v to pa intenzivno vključujemo tehnično 
administrativni kader. Ker se enote Vrtcev Brezovica  nahajajo na sedmih lokacijah, se 
zaposleni ne poznajo med seboj. V začetku septembra smo na Debelem Rtiču organizirali 



predavanje Janija Prgiča. K sodelovanju smo povabili tudi tehnično administrativni kader, 
poleg omenjenega predavatelja so poslušali tudi Emilijo Pavlič. 
Veliko delamo na promociji zdravja, mesečno opažamo porast bolniških odsotnosti, kar vpliva 
tudi na kvaliteto dela. 
 
Ravnateljica starše seznani s potekom del na novem objektu – vrtcu v Notranjih Goricah, kjer 
smo vsak torek v mesecu na koordinacijskih sestankih. Dela potekajo po načrtovanih planih. 
Osnovna šola Brezovica bo pridobila tri učilnice, izgradnja teh nam bo dopuščala, da še nekaj 
časa ostanemo v šolskih prostorih. Upamo, da se bo v prihodnje zgradil še en načrtovan nov 
vrtec na Brezovici. 
Ravnateljica  poudari, da smo na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, eni izmed 
boljših vrtcev, pohvali pa izjemno sposobnost svetovalne delavke. Organizirane so posebne 
vadbene urice za te otroke, ki jih izvaja g. Hosta – Playness pedagogika. Vse stroške povezane 
z otroki s posebnimi potrebami financira občina Brezovica. 
Pom. ravnateljice Alenka Švigelj  poda poročilo Mini počitnic, kamor zahajamo že vrsto let. Z 
lokacijo in programom na kmetijah smo zelo zadovoljni, otroci prebijejo večji del dneva v 
naravi in svežem zraku. Srečujejo se z opravili na kmetiji, so v stiku z domačimi živalmi in se 
družijo z vrstniki. Predlog s strani staršev je, da zadnji dan bivanja na kmetiji otroci prejmejo 
še kosilo. 
 
V vrtcu smo pozorni na področje zdravstveno higienskega režima, kar odlično opravlja vodja 
OPZHR- ga. Lukančič, ki je hkrati tudi vodja aktiva obljubljanskih vrtcev. V primeru različnih 
obolenj v vrtcu izvajamo ustrezne ukrepe ( temeljito čiščenje kljuk, odstranitev plišastih igrač 
iz igralnice ipd.), obveščamo starše o boleznih, sledimo strogim smernicam ter organiziramo 
izobraževanja za tehnične delavce. 
Predlog predstavnice staršev je, da si otroci preden vstopijo v igralnico umijejo roke. Specifika 
je pri majhnih otrocih, saj se po umivanju rok, otroci zopet dotikajo igrač. Starši opozorijo na 
umivalnik v prvem traktu v Vnanjih Goricah, ki ni dostopen in milnik, v katerem ni mila. 
Dejansko stanje bomo preverili na oddelku in odpravili težavo. Sledi predlog, da bi bilo ob 
vhodu  v vrtec razkužilo za vse, ki vstopajo v vrtčevski prostor. Ravnateljica poudari, da z 
razkužili ne bi pretiravali, saj se bakterijam ne moremo izogniti. Predlaga, da si otroci še naprej 
temeljito umivajo roke, ravno tako naj bodo starši pozorni na to. V enoti Preserje in Notranjih 
Goricah v garderobah ni umivalnika. Otroci naj si pred vstopom v igralnico umijejo roke v 
umivalnici. Predlog s strani staršev je, da se v garderobah pripravi napis, ki priporoča umivanje 
rok pred zajtrkom. 
 
Poleg ostalih sodelovanj z različnimi inštitucijami tesno sodelujemo in se povezujemo tudi z 
učiteljicami OŠ Brezovica.   
Na oddelkih bodo večkrat prisotni dijaki in študenti pedagoških smeri, ki bodo opravljali 
obvezno praktično usposabljanje. Naloga strokovnih delavk je, da starše pisno obvestijo o 
njihovih prisotnostih. 
Po oddelkih se izvajajo hospitacije in letni pogovori z zaposlenimi. Na ta način pridobivamo 
celosten pogled nad delom zaposlenih, v kakšnih odnosih so vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic itd.    
 
 
 



K točki 4) 
Predsednik Sveta staršev g. Abram pozove vse prisotne k izpostavljanju vprašanj. 
Ravnateljica izpostavi pomoč dečku s cerebralno paralizo, ki bo meseca marca naslednje leto 
operiran v St. Louisu (ZDA). Plačnik operacije bo Zavod za zdravstveno varstvo, ostalo – prevoz, 
mesec bivanja v ZDA, prevajalec ipd., pa bodo morali starši financirati sami. Konec meseca 
novembra bomo zanj pripravili dogodek – presenečenje, preko katerega bomo zbirali sredstva 
v ta namen. K organizaciji sta intenzivno pristopila tudi Marjetka in Aleš Volk – Maraaya. 
Dogodek se bo  odvijal v vrtcu, k sodelovanju bomo povabili izvajalce z različnih umetniških 
področij. Ravno tako bodo starši lahko prispevali sredstva preko Šol za starše, ki so sicer za 
starše brezplačne. Starši naj se v primeru dodatnih vprašanj obrnejo na ravnateljico. 
 
Otroci v enoti Brezovica pri OŠ uporabljajo svoje plastične lončke, ki jih po uporabi odlagajo 
na pladenj. Starši vidijo problem v tem, da otroci uporabljen lonček odložijo na pladenj  z 
delom iz katerega pijejo. V enoti bomo preverili, kakšna je kontrola nad lončki. 
 
Starši so zelo zadovoljni s službo za prehrano, dobro je poskrbljeno za diete, jedilniki so odlični. 
V enoti Podpeč se še vedno srečujejo s problemom neprilagojene - prehitre vožnje po cesti, ki 
vodi do vrtca . Ta problematika je bila izpostavljena že na Svetu za preventivo, opozorjeni so 
bili vsi starši, kontrola na tej cesti je bila izvedena s strani občinskega redarstva.  
Vrata v vrtec so večkrat odprta. Poskrbeti je potrebno za redno zapiranje in onemogočiti 
otrokom, da bi jih lahko sami odpirali. 
Signalizacija pred OŠ Brezovica ni dobro urejena. Ravnateljica se bo pogovorila s šolsko 
ravnateljico. 
Igrišče v Notranjih Goricah bo v popoldanskem času odprto tudi za zunanje obiskovalce. V 
kolikor bodo obiskovalci uničevali igrala ter ga onesnaževali bomo igrišče zaklenili. Predlog – 
predstavniki staršev obvestijo ostale starše, da skupaj poskrbimo za vrtčevska igrišča. 
 
 
 
 
 

Zapisala: Alenka Švigelj 
 


