
Zapisnik 2. seje staršev Vrtcev Brezovica, ki je bil v   četrtek 7. 6. 2018 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. 2017 
2. Evalvacija staršev – analiza dela po skupinah (poroča g. Abram) 
3. Realizacija letnega delovnega načrta 
4. Tekoče zadeve ter predlogi in vprašanja članov sveta staršev 

 
 
V uvodu g. Abram pozdravi vse prisotne in pove, da je nekaj staršev opravičilo izostanek. 
Ga. ravnateljica se pozdravu pridruži in doda, da vedno rada izpostavi vsebino različnih 
izobraževanj, ki se jih udeležujejo strokovne delavke. Povabi strokovne delavke Nejko Mazi, 
Olgo Brandstatter, Natašo Tehovnik in Tanjo Peklaj, da vsem prisotnim predstavijo vsebino 
mednarodne konference na temo Spanje, ki ga je organizirala Waldorfska šola – Ljubljana. 
 
K točki 1) 
Pripomb na zapisnik prejšnje seje Sveta staršev ni bilo. 
 
K točki 2) 
Poročanje oddelkov/povzetkov prevzame g. Abram 
 
Poročilo skupine Zajčki, enota Vnanje Gorice 
  
Vzgojiteljica: Fani Kastelic  
Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Kozin 
Predstavnica staršev -  Manica Jakič Brezočnik  
 
Vzgojno-izobraževalni proces sta v šolskem letu 2017/18 vzgojiteljica in pomočnica vodili 
uspešno. Zagotovili in ustvarili sta možnosti za intelektualni in moralni razvoj. Otroci so postali 
skozi leto še bolj komunikativni, samostojni, radovedni in ustvarjalni. Tako mlajši kot starejši 
otroci so osvojili bolj ali manj viden napredek pri hranjenju, samostojnem oblačenju, igri, 
uporabi kahlice/stranišča. Sodelovanje s starši je bilo korektno in aktivno (govorilne ure). 
Pohvala gre tudi načinu povezave z otroki s strani obeh strokovnih delavk, predvsem odzivanju 
na otrokova vprašanja in prošnje, spoštljivo in pozorno poslušanje, nasmeh, dotik, prijem.  
 
Poročilo skupine Medvedki, enota Vnanje Gorice 
  
Vzgojiteljica: Joži Erbežnik in Mateja Fortuna 
Pomočnica vzgojiteljice: Valentina Celarc 
Predstavnica staršev: Branka Remškar 
Starši smo z delom Joži Erbežnik, Valentine Celarc in Mateje Fortuna izjemno zadovoljni. 
Otroci so v tem letu zelo napredovali. Prepričani smo, da je to tudi plod dela in truda, ki ga 
vzgojiteljice vložijo v naše malčke. 



Menimo, da si vzgojiteljice(tudi tiste, ki so v skupini občasno) zaslužijo same pohvale. Samo 
tako naprej. 
Ko vidiš, da ima otrok rad svoje vzgojiteljice je res dober občutek. 
 
Starši smo bili zelo zadovoljni tudi s programom, kjer so otroci veliko hodili, se gibali, igrali, se 
veliko naučili o življenju, o naravi, o poklicih itd. Tudi pevske sposobnosti so pridobili, doma 
lepo pojejo pesmice. Enako velja za risanje in slikanje, glede katerega so se vzgojiteljice zelo 
angažirale. Tudi veliko drugega uporabnega znanja so otroci prinesli domov. 
Pohvalili bi tudi prehrano v vrtcu, kjer se otroci veselijo zajtrka, malice, kosila… 
Menimo, da so bile vzgojiteljice zelo skrbne, da imajo otroke rade in jih pravilno učijo reda, 
discipline in medsebojnega sodelovanja in sprejemanja. 
 
Še posebej nas je veselilo to, da so bili otroci veliko zunaj, da so jih vzgojiteljice spodbujale da 
hodijo in se podijo – s tem zagotovo krepijo še boljši razvoj možganskih celic. 
 
Še opažanja staršev glede preteklega leta: 
- glede na lanskoletno zmedo v skupini Mucki, ki so se menjavale vzgojiteljice kot po tekočem 
traku, je letos zelo dobro organizirano, otroci se veliko gibajo in učijo; 
- šele letos vemo, kaj je to, da ti o vsem ažurno poročajo, da dejansko dobiš občutek česa vsega 
so otroci deležni v vrtcu, kam vse gredo, kaj se igrajo, kako skupaj delujejo itd. 
Slike obešajo dnevno na portal, hkrati pa Joži z veseljem vsakemu poroča, kaj se dogaja, kaj 
počnejo v vrtcu, kam gredo na izlet, pohod, česa se učijo, itd. Informacije tekoče dobivamo 
tudi po elektronski pošti in prek obvestil na oglasnih deskah. 
 
Poročilo skupine Ribice, enota Podpeč 
 
Vzgojiteljica: Barbara Založnik 
Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Tehovnik 
 
Predstavnik staršev: Nina Štrus 
Namestnik predstavnika staršev: Kaja Kovač 
 
Kratek pregled dogajanja po mesecih: 

1. September: uspešno smo preživeli uvajalno obdobje, skupinica pa se je formirala 
nekako do decembra. Oktober: praznovanje prihoda jeseni, spoznavanje jesenskih 
pojavov in plodov, obisk gasilcev 

2. November: spoznavanje materialov z rokami, pridružitev dveh otrok skupini 
3. December: ustvarjamo voščilnice in novoletno dekoracijo, obisk dedka Mraza, 

druženje z otroki iz drugih skupin 
4. Januar: začetek uvajanja na kahlico – štampiljke za uspešno opravljeno »delo« 
5. Februar: pustovanje, spoznavanje zime in zimskih pojavov, pesmice o zimi 
6. Marec: spoznavanje s snegom (barvanje, tipanje, izdelava snežaka), pesmice, 

spoznavanje različnih materialov (tulci, odpadna embalaža, pisani trakovi, satenaste 
rutke, ...), delo z otroškim orodjem (žaganje, zabijanje, vrtanje, ...) 

7. April: vse več sprehodov in igre na prostem, igra s kinetičnim peskom 



8. Maj: spoznavanje pomladi (gosenice, nabiranje cvetlic, obisk polža – opazovanje, 
hranjenje, božanje ), tekli prvi kros in prejeli medalje za pogum, zaključni izlet 
skupine Ribice na sv. Ano nad Preserjem 

 
Starši otrok skupine Ribice smo s počutjem in delom otrok v skupini zelo zadovoljni. Čutiti je 
pristen odnos vzgojiteljic do otrok, naši otroci so imeli tekom leta veliko možnosti spoznati 
različne pojave, materiale, veliko gibanja (notranji poligoni, sprehodi z »avtobusom« in tudi 
na igrišče), naučili so se pesmic, samostojnega hranjenja, pravil bivanja v skupini itd.  
Starši smo o vsem dogajanju v skupini obveščeni sproti – kaj počnejo otroci, si lahko 
preberemo v zvezku, ki visi pred igralnico in tudi v spletni igralnici. Pa tudi sicer vsa obvestila 
vzgojiteljici obesita pred igralnico ali pa pošljeta po mailu. Sproti smo tudi obveščeni o boleznih 
v skupini in ravnanju staršev v posameznih primerih (npr. obvestilo o ne prinašanju plišastih 
igrač v primeru slinavke). 
 
Želimo si, da v prihodnje odnosi z našima vzgojiteljicama ostanejo enaki (enostavni, pristni in 
z veliko dobre volje) in upamo, da se tudi oni počutita enako z nami, kot mi z njima. 
 
Poročilo skupine Miške, enota Vnanje Gorice 
Vzgojiteljica: Marija Mazi 
Pomočnica vzgojiteljice: Anja Zibelnik Trnovec 
Predstavnik staršev: Maja Jamnik 
 
V skupini Miške je 14 otrok, 7 fantov in 7 deklet. Starši smo z delom v skupini generalno zelo 
zadovoljni. Otroci gredo v vrtec radi, med seboj se dobro razumejo, vzgojiteljico in pomočnico 
vedno z veseljem objamejo. 
 
Prehrana v vrtcu je zelo dobra, kvalitetna in raznolika. Ponudijo veliko lokalnih proizvodov. 
Otroci hrano radi pojedo. 
Tekom leta so pokrili veliko različnih tematik za katere starši izvemo preko rednih objav 
fotografij v spletni igralnici. Učili so se o jeseni in jesenskih plodovih, veliko ustvarjali, igrali na 
glasbila, spoznavali gozdne živali, praznovali rojstne dneve, uživali na snegu, se masirali, 
spoznavali čutila, brali pravljice, pekli piškote, se učili pesmice in plese, se igrali s škatlami, 
obiskali kmetijo, čistili igrače, nastopali, se učili o družini, spoznali gasilce in policiste, stiskali 
pomarančni sok, zbirali star papir, se učili o različnem sadju in zelenjavi, imeli pohod, spoznali 
najrazličnejša vozila, skakali po lužah in se ogromno igrali. Velik poudarek je bil na bivanju na 
prostem, če je le vreme dopuščalo. 
 
Poročilo skupine Mucki, enota Vnanje Gorice 
Vzgojiteljica: Marta Brlan 
Pomočnica vzgojiteljice: Urška Klemenčič 
Predstavnik staršev: Primož Švigelj  
 
Kot predstavnik sveta staršev skupine MUCKI (Vnanje Gorice) podajam 
sledeče pojasnilo: 
 
V naši skupini posebnosti ni bilo, niti starši name niso naslovili nobeno pobudo oz. mnenje, ki 
bi ga lahko posredoval dalje. 



 
Predhodno sem jih pozval k povratni informaciji, idejah, predlogih...,vendar le teh ni bilo. 
Starši so imeli informacijo na koga se lahko obrnejo z morebitnimi vprašanji. 
Z vzgojiteljicama Marto in Uršo zelo lepo sodelujemo in ju lahko pohvalimo za dano vzgojo, 
znanje in ljubeznivost. Vsekakor pa upamo, da bosta tudi prihodnje leto vzgojiteljici naše 
skupine. 
Pohvale gredo tudi na organizacijo dogodka zaključka vrtčevskega leta. 
 
 
Poročilo skupine Želvice 
Vzgojiteljica: Jana Pristavec 
Pomočnica vzgojiteljice: Marija Brulc 
Predstavnik staršev: Mateja Šuštaršič 
 
Starši iz skupine Želvic v Podpeči (vzg. Jana Pristavec) mi niso ničesar sporočili, kar bi želeli 
posebej izpostaviti.  
 
Splošno gledano je za nami pestro leto, saj sta se obe vzgojiteljici soočali z zdravstvenimi 
težavami in posledično kar veliko manjkali. Nekateri otroci so to občutili bolj, drugi manj, so 
pa bile vse vzgojiteljice, ki so nadomeščale v času odsotnosti, zelo v redu, so se zelo trudile, da 
bi otroci čim lažje prenesli to obdobje. 
Predvideni program se je skoraj nemoteno izvedel v celoti, naučili so se ogromno pesmic, 
izvedli veliko aktivnosti, imeli kar nekaj zanimivih obiskov, držali so se letnega plana. 
Starši želvic smo si enotni pri želji, da skupinica ostane skupaj in da otroci, ki ostajajo v Podpeči, 
ostanejo še eno leto z obstoječima vzgojiteljicama. 
 
 
Poročilo skupine Slončki, enota Podpeč 
Vzgojiteljica: Mojca Grabrovec 
Pomočnica vzgojiteljice: Fatima Duratovič 
Predstavnik staršev: Vesna Perko  
 
Otroci veliko ustvarjajo, gibljejo se v naravi, organizirajo srečanja s starši, obiskujejo 
lutkovnega gledališča, nastopajo..., 
Spoznavajo živali, spoznavajo čas, praznujejo rojstne dneve. Otroci napredujejo iz leta v leto. 
Radi obiskujejo vrtec in so med seboj zelo povezani.  
V imenu vseh staršev pa hvala in zahvala Mojci in Fatimi. Ne smem pozabiti tudi na Nevenko.  
 
Poročilo skupine  Petelinčki, enota Podpeč 
Vzgojiteljica: Meta Raktelj 
Pomočnica vzgojiteljice: Tina Lorger Stražišar 
 Predstavnica staršev: Anja Kirn 
 
 
Začetek šolskega leta 2017 je bil tako za nove otroke kot za ostale nekoliko drugače, nov. 
Pridružili so se starši, ki so uvajali novinčke, katere pa so ostali otroci lepo sprejeli. Tako je bila 
v začetku leta v ospredju predvsem igra, menjava sredstev, gibalne dejavnosti (tako zunaj na 



prostem kot notri v »mini telovadnici«). Zelo veliko so se igrali rajalne igrice, kjer plešejo in 
pojejo, saj se pri teh dejavnostih otroci zelo sprostijo in uživajo.  
V zimskih mesecih so imeli v vrtcu temo – moje telo. Ob knjigah Moje telo so se tako učili, 
raziskovali, sestavljali sestavljanje – dele telesa v celoto, spoznavali tudi čutila in kako se ob 
tem počutijo, če smo ob uporabi le teh ovirani (zakrijejo očke, zatisnejo nos in ušesa, usta). Ob 
tej priložnosti jih je obiskala tudi mamica ene izmed otrok v skupini ki je medicinska sestra. 
Seboj je prinesla razne pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Otroci so le te z 
zanimanjem raziskovali, preizkušali, povijali, ipd. 
 
Rdeča nit dejavnosti v spomladanskih mesecih so bile barve, ki so jih vključevali v vsebine. 
Tako so pri ekologiji razvrščali v zabojnike v okolici, izdelali didaktično igrico in razvrščali 
odpadke. Pri tem jim je pomagala lutka Flupi, ki jih seznanja z ekologijo.  Učili so se tudi 
pravilno umivati roke in uporabljati milo, vodo in brisačke. Otroci že zelo dobro razvrščajo v 
koše v igralnici in že veliko vedo o varovanju narave.  
V tem času so uvedli tudi samopostrežni zajtrk, kjer si otroci sami izbirajo količino in vrsto 
hrane in napitkov. Pri tem so zelo spretni in sami odločajo o svojih potrebah.  
V aprilu so izkoristili vreme in izvedli gibalne dejavnosti za Mali sonček: izlet do Jezera, vožnjo 
s poganjalčki in pripravili poligon na igrišču. 
Za mesec maj pa so izbrali tri teme: varno s soncem, igra s senco, naš vrtiček in domače živali. 
Teme se med seboj prepletajo ob tem pa so imeli veliko gibalnih, rajalnih in glasbeno 
didaktičnih igric, pesmic, gibanja, plesa in likovnega ustvarjanja. 
 
Veliko časa preživijo v gozdu in na travniku in otrokom omogočata igro v naravi z naravnim 
materialom. Otroci pri tem zelo uživajo, so ustvarjalni in domiselni.  
Glede na odzive staršev in njihovih otrok v tem letu ni bilo pripomb. Z delom vzgojiteljice Mete 
Raktelj in njene pomočnice Tine Lorger Stražišar smo bili zelo zadovoljni.  
Na zadnjem roditeljskem sestanku je bila s strani staršev izpostavljena tema glede delovnega 
časa vrtca, kar so želeli, da bi izpostavila tudi na skupnem sestanku sveta staršev. Vrtec v 
Podpeči je trenutno odprt od 6.00 ure do 16:45 ure, kar staršem kateri se odpravljajo v službo 
v Ljubljano ali njeno okolico in začnejo z delovnim časom ob osmih, predstavlja problem priti 
pravočasno z dela po otroka v vrtec. V popoldanskih konicah vsi vemo, da je promet še toliko 
bolj zgoščen. Postavlja se vprašanje ali bi bilo možno, da bi se zamaknil zapiralni čas vrtca.  
 
Ravnateljica pove, da se glede odpiralnega časa lahko dogovarjamo s starši.V kolikor bo 
potreba po podaljšanju delovnega časa s strani več staršev, se da predlog v potrditev Sveta 
zavoda. 
 
Poročilo skupine  Čebelice, enota Podpeč 
Vzgojiteljica: Magdalena Rubido 
Pomočnica vzgojiteljice: Suzana Logar 
 Predstavnik staršev: Rok Klemenčič 
 

O naši skupini (čebelice) nimam kaj veliko novega povedati razen tega, da smo z 
vzgojiteljicama Magdaleno in Suzano zelo zadovoljni. Prejšnji teden smo imeli zaključek 
vrtčevskega leta in se udeležili predstave v lutkovnem gledališču. Vsi starši in otroci smo bili 
izredno zadovoljni s predstavo in klepetom z vzgojiteljicama pred predstavo. 



Obe res srčno opravljata svoje delo in včasih prerasteta vlogo vzgojiteljic in sta tudi 
nadomestne mame :) Obema gre velika zahvala za vse strojeno, kar smo jim tudi povedali na 
zaključku leta. 
Malo nas je sicer stresla novica, da naj bi v naslednjem letu skupino ločili. S tem se načeloma 
sicer strinjamo, ker je vseeno skupina bolj homogena, če je iste starosti. Kljub temu in ob 

vedenju da so vse vzgojiteljice v naših vrtcih zakon 😉, bi pa vseeno želeli vedeti, katere 
vzgojiteljice bodo prevzele mlajše in katere starejše. Seveda si oboji želimo Leni in Suzano. 
 
Poročilo skupine Levčki, enota Podpeč 
Vzgojiteljica: Janja Suhadolnik 
Pomočnica vzgojiteljice: Marjanca Cilenšek 
 Predstavnik staršev: Kaja Cukjati 
 
Uvodni roditeljski sestanek s starši novinčkov (28., 29. 8.) 
Prvi roditeljski sestanek ( 18. 9.) 
Tradicionalni jesenski piknik (17. 10.) 
Ogled lutkovne predstave v lutkovnem gledališču: Sapramiška ( 31. 1.) 
Sankanje in igre na snegu na sv. Lovrencu (6. 2.) 
Drugi roditeljski sestanek (6. 3.) 
Nastop za starše in delavnice (15. 3.) 
Planinski izlet na sv. Jožef (7. 6.) ali zaključek šolskega leta v vrtcu ( 11. 6.) (vreme!). 
Dopoldanska srečanja s starši in starimi starši: 
Obisk mamice frizerke (oktober) 
Obisk babice in predstavitev pravljice v francoščini (oktober) 
Obisk mamice in ruska pravljica ( dvakrat: uvajalno obdobje in prednovoletni čas) 
Obisk mamice in pečenje piškotov (december) 
Obisk kitarista - očka (januar) 
Obisk dedkov in babic ( v decembru, marcu in v juniju) 
Obisk babice in predstavitev iger in življenja v Afriki. 
 
 
Poročilo skupine Bibe,  enota Preserje 
Vzgojiteljica: Andreja Molek 
Pomočnica vzgojiteljice: Tina Kušar 
 Predstavnica staršev: Maruša Živec  
 
Bibe so imele super leto. Ker gre za mešano skupino v starosti 1-3, se je letos zgodilo, da so 
bili starostno razdeljeni tako, da je bilo nekaj dojenčkov, nekaj 3+, vmes pa bolj malo. 
Vzgojiteljici sta način dela zelo lepo priredili. Večji so bili poimenovani Velike Bibe in so sedeli 
za večjo mizo, kar jim je dalo občutek pomembnosti. Obenem so imeli priložnost pomagati pri 
skrbi mlajšim otrokom. Veliko so delali na samostojnosti. S pridom so izkoriščali dobro lokacijo 
vrtca z obiski v naravo, nabirali čaj...Dobro delo vzgojiteljic Andreje in Tine se pozna po tem, 
da otroci z veseljem obiskujejo vrtec. Starši smo nad delom vrtca navdušeni. 
 
Ravnateljica doda, da tudi otroci v omenjenih kombiniranih skupinah niso prikrajšani za 
aktivnosti.  
 



Poročilo skupine Sovice, enota Rakitna 
Vzgojiteljica: Jana Krhin 
Pomočnica vzgojiteljice: Hedvika Šinkar 
 Predstavnica staršev: Nina Klopčič 
 
Septembrski začetek šolskega leta so pričeli z uvajanjem "novincev". To so triletniki, ki so prišli 
v skupino Sovic iz skupine Srnic. Šolsko leto so nadaljevali z različnimi temami (Moje telo, Voda 
od mita do arhitekture, Jesenski plodovi in naravni materiali, Decembrsko praznovanje in 
čajanka, Miklavž, Dedek Mraz in peka piškotov, Čutila, Glasbila, Pustno rajanje, kino). Delo v 
skupini so skozi celo leto popestrili obiski staršev, ki so se z otroci igrali, brali pravljice, 
predstavili svoj poklic ali potovanje ter ostalih ljudi, ki se ukvarjajo z dejavnostmi zanimivimi 
za otroke (slikar, pravljičarka, glasbeniki s svojimi inštrumenti, fotografinja, planinec, 
medicinska sestra, maser, slepa gospa s svojim spremljevalnim psom...) Kot vsako leto so 
nadaljevali tudi druženje z upokojenkami iz DU Rakitna. Otroci pa se vedno zelo veselijo tudi 
praznovanj rojstnih dni, tako svojega kot od prijateljev. Ker potrebujejo veliko gibanja in 
svežega zraka veliko dejavnosti poteka v naravi (obisk škratove hišice, igra ob jezeru, igre na 
snegu, planinski izlet na Planino nad Vrhniko, nabiranje smrekovih vršičkov, urejanje vrtička,...) 
Trenutno pa so otroci na morju, kjer se navajajo samostojnosti,  krepijo prijateljske vezi ter 
uživajo v morskih vragolijah.  
 
 
 
Poročilo skupine Mavrična, enota pri OŠ 
Vzgojiteljica: Mateja Šubic 
Pomočnica vzgojiteljice: Martina Hlače 
Predstavnik staršev: Mateja Novak  
 
 
SEPTEMBER 2017 : uvajalno obdobje, mini počitnice na kmetiji 
OKTOBER 2017 : v oktobru, ki je tudi mesec požarne varnosti so otroke obiskali gasilci kar je 
bilo za njih nadvse zanimivo.  
NOVEMBER 2017: otroke je obiskala medicinska sestra, ustvarjali so živilski semafor, slikali za 
Muhameda, jedli slovenski tradicionalni zajtrk, zadnji dan v mesecu pa uživali na snegu. 
DECEMBER 2017: v prazničnem decembru so otroci nastopili na bazarju, obiskala pa sta jih 
tudi Babica Zima in Dedek Mraz, igrali so se z novimi igračami, pekli piškote, si ogledali 
predstavo gledališča Fru.Fru. 
JANUAR 2018 : otroci so se v mesecu januarju posvetili svojim najljubšim igračam in igram. 
Prav tako so zbirali informacije o tem kako so se njihovi starši in stari starši igrali v otroštvu.  
FEBRUAR 2018: v mesecu februarju so otroci imeli pustno rajanje, se zabavali na snegu in 
sodelovali v Nivejini akciji – podarite nam modro srce.  
MAREC 2018: tudi v mesecu marcu so otroci lahko veliko uživali na snegu, se pripravljali na 
nastop izdelovali darila in pomladne dekoracije 
APRIL 2018:  v aprilu so se otroci posvetili ekologiji. Izdelali so smetnjake za ločevanje 
odpadkov in jih razvrščli. Starejši otroci so sodelovali v Cicidojevi veseli šoli in izvedli tudi 
planinski izlet. 
MAJ 2018: v maju je otroke obiskal kuža Ari nad katerim so bili povsem navdušeni. V sklopu 
programa za brano spodbujanje Ciciuhec so si za nagrado ogledali tudi gledališko predstavo. 



JUNIJ 2018: letovanje otrok na Debeli rtič, Kolesarčki  
 
Poročilo skupine Zvezdice, enota pri OŠ 
Vzgojiteljica: Nejka Mazi 
Pomočnica vzgojiteljice: Cvetka Mele 
Predstavnica staršev: Nina Zore 
 
Leto v skupini je bilo brez večjih posebnosti. Izpostavila bi lahko le nestrinjanje nekaterih 
staršev ob novici, da od štirih vrtčevskih skupin v prihodnjem šolskem letu ostaneta le dve, 
ostali dve pa bosta namenjeni prvošolčkom. Razumemo prostorsko stisko, dileme staršev so 
bile predvsem, kako bodo zagotavljali nemoteno kakovost dela, če upoštevamo dinamiko 
obeh; vrtčevcev in prvošolčkov. Vodstvo sem prosila za pojasnilo in njihov odgovor je bil 
razumevanje stiske (nas) staršev, potekajo tudi usklajevanja, kjer se zavzemajo za dobro 
obojestransko sodelovanje.  
 
Ravnateljica pove, da je z ukinitvijo dveh skupin tudi za vrtec velika sprememba in izguba. Z 
učiteljicami, ki bodo učile otroke v teh dveh razredih smo imeli sestanek, na katerem smo se 
pogovarjali o sami organizaciji, zamiku kosila ipd. Verjamemo, da bomo naleteli na težave, 
vendar kot kaže, se bomo v bodoče lahko dogovarjali in skupaj iskali rešitve. 
 
Poročilo skupine Lunice, enota pri OŠ 
Vzgojiteljica: Tjaša Abram 
Pomočnica vzgojiteljice: Cvetka Mele  
Predstavnica staršev: Tamina Juvan 
 
Torej, zastopam skupino Lunic (OŠ Brezovica) - predšolski. Z delom str. delavk smo bili zelo 
zadovoljni. Mislim, da sta res dajali precejšnji poudarek prednostni nalogi. Kolikor sem 
spremljala, mislim da so bile vse dejavnosti izpeljane po načrtu. Septembra so bili otroci na 
kmetiji (3 dni), so zelo uživali, jutri se vračajo z Debelega rtiča (4 dni). 
Za dedke in babice so pripravili zelo lep nastop, prav tako en dan kasneje za starše. Ni pa bila 
izvedena prireditev  v Jami, saj je zagodilo vreme. 
V prvi polovici leta je bil podan predlog za podaljšanje obratovalnega časa enote v šoli, ki je bil 
tudi kmalu realiziran. 
Dobila nisem nobenih pripomb od staršev. 
Skupni zaključek imamo načrtovan 18.6. 2018, pred vrtcem. 
 
Poročilo skupine Sončki, enota pri OŠ 
Vzgojiteljica: Vesna Doles Rozman 
Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Bobnar 
Predstavnik staršev: Helena Mikuš 
 
Opozorilo glede » umazanih » oken. Ravnateljica pove, da imajo okna v enoti OŠ videz, kot da 
že dolgo časa niso bila očiščena. Ravnateljica pove, da so okna prevlečena s folijo, okna bomo 
v bodoče sanirali. 
 
 
 



Poročilo skupine Barjančki, enota Notranje Gorice 
Vzgojiteljica: Branka Bavdek 
Pomočnica vzgojiteljice: Polona Šušteršič 

Predstavnica staršev: Daliborka Brčan 

Naši otroci so iz Notranjih Goric – skupina »Barjančki«. Z delom vzgojiteljic smo bili zelo 
zadovoljni. Veliko sta jih naučili. Poudarila bi, da nam veliko pomeni, ker otroci veliko časa 
preživijo na barju in v gozdu. Največ vprašanj pri starših je vezanih na igrala. Letos ni bilo igral 
v sklopu vrtca (so v Jami). Zanima jih, kako bo naslednje leto… 

Ravnateljica pove, da bodo vrtčevski otroci lahko obiskovali in uporabljali igrišče v Jami. Ravno 
tako bomo poskrbeli, da bo igrišče dnevno pregledano in da bo pot do Jame varna. 

 

K točki 4) 
Ravnateljica pove, da smo realizirali vsebine, ki smo jih načrtovali v Letnem delovnem načrtu. 
Ponovno se zahvali vsem staršem za sodelovanje in prispevek,  ki so ga namenili dečku s 
cerebralno paralizo. Operacija je bila uspešna, dalj časa je obiskoval rehabilitacijski inštitut 
Soča,  ob pomoči odraslega in hodulje že hodi.  
Gradnja novega vrtca v Notranjih Goricah poteka po planu, vse predstavnike staršev vljudno 
povabi na otvoritev 29. 8. 2018.  
V šolskem letu 2017/18 smo bili preko MIZŠ izbrani na javnem razpisu Prva zaposlitev – 
pomočnik vzgojitelja sem ter projektu Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi 
potrebami v VIZ. V projektu je sodelovalo šest kandidatk za pomočnika vzgojitelja in ena 
kandidatka za asistenta. Na ta način smo omogočili kandidatkam pristop k strokovnem izpitu. 
 
Strokovna delavka Nejka Mazi pove, da so se otroci in njihove vzgojiteljice iz letovanja na 
Debelem rtiču vrnili veseli in polni doživetij. Odločitev za spremembo lokacije letovanja otrok 
na Debelem Rtiču je bila odlična, otroci imajo možnost kopanja v dveh bazenih – notranji in 
zunanji in tudi ostali pogoji bivanja so boljši.  
Pom. ravnateljice Alenka Švigelj pove, da se v letošnjem letu zaključujejo mini počitnice na 
Starem Vrhu. Poiskali bomo novega ponudnika in novo lokacijo in morda izvedli mini počitnice 
v spomladanskem času. Predstavnica staršev predlaga, da se ohrani termin v jesenskem času. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Zapisala: Alenka Švigelj, pom. ravnateljice 
 


