
Vrtci Brezovica  

Svet staršev 

Nova pot  9, Vnanje Gorice 

1351 Brezovica                                                                                  

Datum: 21 November 2022 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtcev Brezovica, ki je potekala v Četrtek, dne 10. 11. 

2022, od 18. ure dalje v enoti Notranje Gorice 

Prisotne članice in člani Sveta staršev:  

Špela Končar, Maja Jamnik (namesto Pije Žibert), Jernej Kozlevčar, Vid Bočko Kuhar, 

Katarina Žakelj Govekar, Anže Pezdir, Maša Hvala, Miha Jeraj, Albina Kržič, Urša Modic, 

Marjetka Bizjak, Barbara Modic, Sanja Lužar, Jure Šušteršič, Primož Medved, Špela 

Plazonik, Žiga Bebler 

Opravičeno odsotni:  

Marija Vene, Nejc Jevšnik, Eva Kovačec, Jasminka Jankoska, Neža Kapun Bokavšek, 

Andreja Čuden Slana, Barbara Kozjek, Nastja Mihelčič, Špela Rogelj, Aiša Murić, Sanela 

Horo. 

Ostali odsotni:  

Urša Susman, Irena Bovha, Anja Velkavrh 

Ugotovi se, da je seja sklepčna in da Svet staršev Vrtcev Brezovica lahko nadaljuje s svojim 

delom. 

Dnevni red: 

1. Seznanitev in potrditev dnevnega reda. 

2. Seznanitev in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 27.9.2022. 

3. Poročilo predsedujočega o prejetih vprašanjih / pobudah in odgovorih odgovornih. 

4. Morebitni skupni projekti (“Starši staršem”,…) 



5. Razno 

Točka 1 in Točka 2. 

Članice in člani se seznanijo z Zapisnikom 1. seje Sveta staršev z dne 27.9.2022 ter s 

predlaganim dnevnim redom. 

Na vprašanje ali ima kdo kakšno pripombo na Zapisnik 1. seje oziroma na predlagan dnevni 

red, ugotovimo, da tovrstnih pripomb ni. 

SKLEP 1:  

Svet staršev Vrtcev Brezovica soglasno sprejme predlagani dnevni red 2. Seje Sveta staršev 

Vrtcev Brezovica. 

SKLEP 2: 

Svet staršev Vrtcev Brezovica soglasno potrdi zapisnik 1. Seje Sveta starše z dne 27.9.2022.  

Točka 3. 

Predsedujoči poda krajše poročilo o naslovljenih vprašanjih in pobudah, predvsem v zvezi s 

temami povišanja dviga cen vrtčevskih storitev; kvaliteti živil, njihove nabave in različnih 

jedilnikov; počitniških rezervacij izven mesecev Julij in Avgust; ter prezračevanja prostorov. 

Pove tudi, da je pridobil pisni odpremek Ravnateljice Vrtca, Gospe Liljane Bošnjak in Gospe 

Tanje Lukančič, z dne 2.11.2022, ki ga prilaga na Zapisnik 2. Seje Sveta staršev. 

SKLEP 3: 

Svet staršev Vrtcev Brezovica se seznani s krajšim ustnim poročilom in dovoli prilogo na 

zapisnik. 

Točka 4. 

Predsedujoči poda opis ideje projekta “Starši staršem”, ki ga v nekaterih enotah še sedaj 

redoma; in ki so ga družno tudi že v preteklosti uspešno izvajali pod okriljem prejšnjih sklicev 

Sveta staršev. Ideja je namreč v tem, da se naprosi tiste starše, ki imajo uporabna znanja o 

vzgoji naših malčic in malčkov, da le-to delijo z ostalimi starši, ki bi jih tovrstna znanja 

morebiti zanimala. 

Sledi splošna debata, kjer nekateri člani podajo zelo zanimive predloge. Iz debate je moč 

izluščiti kar nekaj uporabnih predlogov in tudi osebo, ki bi ji bila vloga koordinatorke 



tovrstnega programa kot nalašč “pisana na kožo”. Članica Sveta staršev, Gospa Špela Končar 

sprejme predlog, da jo Svet staršev pooblasti, da pripravi predlog dejavnosti do konca 

vrtčevskega leta (do časa pred poletnimi dopusti). 

SKLEP 4: 

Svet starše Vrtcev Brezovica soglasno pooblašča Gospo Špelo Končar, da do naslednje seje 

pripravi predlog morebitnih vsebin. 

Svet staršev prav tako poziva svoje člane, da posredujejo predloge o morebitnih interesentih, 

oziroma starših, ki imajo zanimiva znanja s področij, ki bi lahko bila uporabna pri vzgoji 

predšolskih otrok. 

Točka 5. 

Pod točko “Razno” so se oglasili mnogi predstavniki staršev s prejetimi vprašanji in 

pobudami, ki so jih prejeli od staršev iz skupin katere zastopajo; ter v debati naslovili 

predvsem naslednje teme: 

1. Starši v Enoti OŠ Brezovica že dlje časa opažajo neprijetno stanje pri prihodu v 

enoto, predvsem v smislu ustreznega dovoza do vhoda v vrtec, oziroma v smislu 

notranjega prehoda skozi OŠ, predvsem pri tistih, ki hkratno dovažajo tako svoje 

šolo-obvezne kot tudi predšolske otroke. Zato podajajo na svojo predstavnico 

predloga, da naj vodstvo zagotovi dvig zapornice, ki bi omogočal olajšan prehod 

zunaj (vsaj v času jutranje prometne konice); in/ali odprtje vrat, ki bi staršem z otroki 

omogočile notranji prehod med prostori OŠ in enoto Vrtca. 

2. V enoti Notranje Gorice starši ugotavljajo kar nekaj gradbenih napak, ki so celo 

laičnim očem vidne, in se sprašujejo kako je s pozivom za odpravo napak v 

garancijskem roku pri glavnem izvajalcu, oziroma o morebitni uveljavitvi 

predloženih garancijskih instrumentov? 

3. V več enotah opažajo uporabo krp pri vhodih, ki imajo vlogo očiščenja/osušitve 

obutve pri prihodih v primeru mokrega vremena. Vprašanje se glasi, ali ne bi bilo 

molj primerna uporaba samočistilnih vhodnih tepihov namesto omenjenih krp, ki se 

dokaj hitro omokrijo in posledično postanejo neprimerne za nadaljnjo uporabo. 



4. V enoti Podpeč se nekateri starši sprašujejo, zakaj čistilke ob čiščenju ne počistijo 

tudi omaric kjer otroci shranjujejo svoje copate. Že vsaj občasno čiščenje bi po 

njihovem mnenju odpravilo neprimerno stanje in pozivajo vodstvo k ukrepanju. 

5. V primeru posredovanja razpisa Fundacije Boštjana Bandlja o sofinanciranju obroka 

mlajšim staršem, člani Sveta staršev opažajo, da je do posredovanja podatkov prišlo 

z veliko zamudo, saj naj bi po elektronski korespondenci sodeč, vodstvo Vrtca bilo 

seznanjeno z razpisom dne 23.9.2022 in ga je uspelo posredovati staršem šele 

10.10.2022 ter s tem postavilo morebitne upravičence pred dejstvo, da so imeli 

izjemno skrajšan rok za pripravo svojih vlog do zaključka razpisa, ki je bil 

20.10.2022. Primeroma člani Sveta staršev želijo pridobiti poročilo o tem zakaj je 

prišlo do omenjene zamude in katere ukrepe bo vodstvo Vrtca uvedlo, da do 

tovrstnih zamud v prihodnje ne bi prihajalo. 

6. V smislu splošne debate ob-vrtčevskih dejavnosti in jesenskih poskusih animiranja 

staršev, da dodatno razmislijo o vpisu svojih otrok na tečaje in krožke, ki so jih 

ponudili zunanji ponudniki (mail o ponujenih dejavnostih z dne 5.10.2022, o.p.) je 

prišlo do predloga, da bi vodstvo Vrtcev Brezovica razmislilo o morebitni vmestitvi 

dodatnih programov v dopoldanskem času, predvsem za otroke od 4 leta starosti in 

naprej. V debati največkrat predlagane vsebine so bile: Angleščina ter druge vsebine, 

ki bi jih morda lahko podajali skozi igro; ustvarjale urice; in podobno. Zategadelj 

člani Sveta staršev na vodstvo naslavljajo pobudo o umestitvi tovrstnih vsebin v 

redni program dela. 

SKLEP 5: 

Svet staršev Vrtcev Brezovica pooblašča predsedujočega, da opravi preliminarne pogovore z 

vodstvom Vrtcev, na vodstvo naslovi primerno formulirana vprašanja in pobude ter pridobi 

ustrezna poročila in odgovore. 

Seja se je zaključila ob 19. uri in 15 min. 

                                                                             

                                                                                                          Zapisal: Žiga Bebler 


