
Vrtec Mavrica Brežice 
 

Z A P I S N I K 
 

1. redne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila v torek, 28. septembra 2017, ob 17.00, 
v zbornici vrtca. 

 
Prisotni:  

* Člani Sveta staršev: Jasmina Ajdovnik, Lea Deržanič, Mateja Ivačič, Mojca Kogoj, Dejan Kramar, Viktorija 
Poček, Andreja Šincek, Đurđica Šmit Mlinarič, Ajda Štrucl, Mateja Tomše, Snježana Tomše, Petra 
Travnikar, Melita Zaneli in Vinko Žerjav.  

* Namestnici članov Sveta staršev: Tanja Brate in, Maja Šantl. 
* Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, pomočnica ravnateljice Nataša Kostrevc in svetovalna delavka 

Sonja Bobek Simončič.  
* Odsotni: Nataša Černelič (opr.), Tanja Ralinovski Druks, Katja Levstik (opr.), Sandra Peršak, Uroš Piltaver 

Anja Tucovič (opr.), Petra Zajec, Mateja Zajec (opr.), Petra Zevnik 
 

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 14 članov in 2 
namestnici. Svet staršev je bil ob predvidenem času sklepčen. 
 
Ravnateljica je predlagala dnevni red: 

1. pregled zapisnika prejšnje seje; 
2. poročilo predsednika o delu Sveta staršev v šol. letu 2016/2017; 
3. potrditev mandatov članov Sveta staršev, izvolitev predsednika in podpredsednika; 
4. imenovanje članov Upravnega odbora sklada Vrtca Mavrica Brežice 
5. obravnava predloga Poročila o izvajanju LDN Vrtca Mavrica v šol. letu 2016/2017; 
6. obravnava predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 2017/2018; 
7. razno: vprašanja, pobude in predlogi članov.  

 
Ravnateljica je predlagala, da se točka 3: »potrditev mandatov članov Sveta staršev, izvolitev predsednika in 
podpredsednika« prestavi na začetek dnevnega reda in postane točka 1, druge točke se ustrezno preštevilčijo: 
točka 1 postane točka 2, točka 2 postane točka 3.  
 
Glasovanje: ZA 14 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.  
 
Člani Sveta staršev so potrdili Dnevni red 1. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice s spremembo da se točka 3: 
potrditev mandatov članov Sveta staršev, izvolitev predsednika in podpredsednika« premakne na začetek 
dnevnega reda in postane točka 1, druge točke se ustrezno preštevilčijo: točka 1 postane točka 2, točka 2 
postane točka 3.   
 

K točki 1: Potrditev mandatov članov Sveta staršev, izvolitev predsednika in podpredsednika 
 
Ravnateljica je člane pozvala k potrditvi mandatov članov. 
Glasovanje: ZA: 14 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
SKLEP 1: Mandati članov Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice so verificirani.  
 
Ravnateljica je člane pozvala k podajanju predlogov za predsednika ali predsednico. 
Predlog za predsednico Đurđica Šmit Mlinarič. Drugih predlogov ni bilo.  
Glasovanje: ZA: 14članov, PROTI: nihče, VZDRŽAN: nihče. 
 
Ravnateljica je člane pozvala k podajanju predlogov za podpredsednika ali podpredsednico.  
Predloga za podpredsednico: Andreja Šincek in Mateja Ivačič.  
Glasovanje za prvo predlagano Andrejo Šincek: ZA: 2 člana, PROTI:  10 članov, VZDRŽAN: 2 člana. 
Glasovanje za prvo predlagano Matejo Ivačič: ZA: 8 članov, PROTI:  4 člani, VZDRŽAN: 2 člana. 
 
Za podpredsednico je bila izbrana Mateja Ivačič.  
 
Ravnateljica je čestitala predsednici in podpredsednici k izvolitvi in predala besedo predsednici, ki je po izvolitvi 
vodila sejo.  
 



 
K točki 2: Pregled zapisnika prejšnje seje 

 
Predsednica je predala besedo ravnateljici, ki je predstavila Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šol. letu 2016/17 in 
predstavila način potrjevanja zapisnika, ki je opredeljen v 64. členu Pravilnika o delu  Sveta staršev Vrtca Mavrica 
Brežice. Predsednica je pozvala k razpravi.  
Razprava:  

 Ravnateljica je članom na kratko predstavila tudi prizadevanja članov Sveta staršev v šolskem letu 2016/17 za 
pridobitev možnosti zaposlitve asistenta v oddelku s prilagojenim programom kot nadstandard. Pismo Sveta 
staršev je bivši predsednik predal ustanoviteljici, ki naj bi vsebino obravnavala na eni izmed sej občinskega 
sveta Občine Brežice. Prav tako smo možnosti zaposlitve iskali v vrtcu in se prijavili preko projekta MIZŠ, 
sofinanciranega s sredstvi evropskega socialnega sklada, prijavili na javni razpis »Zaposlovanje asistentov za 
delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih «. Zaradi premalo referenc prijavljenih 
kandidatov pa žal naš vrtec ni bil izbran.    
 

 Vprašanje: Zakaj nadomestni člani članov Sveta vrtca nimajo pravice glasovati?  
Odgovor vrtca: Poslovnik o delu Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice opredeljuje naloge članov Sveta, kar je v 
skladu z zakonodajo (66. člen ZOFVI: sestava Sveta staršev). V vrtcu bomo preučili zakonske možnosti pravice 
glasovanja tudi namestnikov članov Sveta in pripravili gradivo do naslednje seje.   
 

Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica zaključila razpravo.  
 
Pridružila se je še ena članica Sveta.  
 
Glasovanje: ZA: 13 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN: 2 člana. 
 
Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 3. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 2016/17.  
 

K točki 3: Poročilo predsednika o delu Sveta staršev v šol. letu 2016/2017 
 
Predsednica je predala besedo ravnateljici, ki je predstavila poročilo predsednika o delu Sveta staršev v šol. letu 
2016/2017 in odprla razpravo. 
 
Predsednica je pozvala k razpravi.  
 
Razprava: Pri poročilu je napačno število članov, ki se je med letom spreminjalo zaradi odpiranja oddelkov med 
šolskim letom, je bilo število članov od 23 do 25.  
Odgovor vrtca: Napako bomo popravili.  
 
Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica Sveta staršev je zaključila razpravo.  
 
Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delovanju delu Sveta staršev v šol. letu 2016/2017 z 
popravkom: število članov Sveta staršev Vrtca mavrica Brežice je bilo od 23 do 25 članov.   
 

K točki 4: Imenovanje članov Upravnega odbora sklada Vrtca Mavrica Brežice 
 
Predsednica je pozvala ravnateljico k uvodni besedi. Ravnateljica je predstavila delo Upravnega odbora Sklada 
vrtca.  
Predsednica je pozvala k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Predsednica je člane pozvala k podajanju predlogov za člane Upravnega odbora sklada Vrtca Mavrica Brežice za 
šolsko leto 2017/2018. 
Predlogi: Petra Travnikar, Mateja Tomše, Snježana Tomše in Mateja Ivačič.  
Predsednica je dal na glasovanje posamezne predloge.  
 
Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Petro Travnikar. 
Glasovanje: ZA: 15 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Matejo Tomše. 
Glasovanje: ZA: 15 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 



Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Snežano Tomše. 
Glasovanje: ZA: 15 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Matejo Ivačič. 
Glasovanje: ZA: 15 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
 
SKLEP ŠT. 2: Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice je za člane Upravnega odbora Sklada vrtca Mavrica Brežice 
potrdil Petro Travnikar, Matejo Tomše, Snežano Tomše in Matejo Ivačič.  
 
 

K točki 5: Obravnava predloga Poročila o izvajanju LDN Vrtca Mavrica v šol. letu 2016/2017 
 
Poročilo so člani prejeli po e-pošti. Predsednica je ravnateljico pozvala, da poročilo na kratko predstavi. 
Ravnateljica je predstavila poročilo. Predsednica je člane pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Člani Sveta staršev so obravnavali predlog Poročila o LDN za šolsko leto 2016/2017. 
 

K točki 6: Obravnava predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 2017/2018 
 
Poročilo so člani prejeli po e-pošti. Predsednica je ravnateljico pozvala, da predlog LDN za šolsko leto 2017/18 na 
kratko predstavi. Ravnateljica je predstavila predlog LDN za šolsko leto 2017/18. Člane Sveta staršev je seznanila, 
da proces izbire izvajalcev za dodatne dejavnosti še poteka.  
 
Predsednica je člane pozvala k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Člani Sveta staršev so obravnavali predlog LDN za šolsko leto 2017/2018. 
 
K točki 7: Razno: vprašanja, pobude in predlogi članov 
 
Predsednica je pozvala k razpravi. 
 
Vprašanje: Zakaj bo logopedinja obravnavala otroke iz oddelka s posebnimi potrebami samo 1 krat na 14 dni?  
Odgovor vrtca: Ravnateljica je povedala, da logopedinja, ki je zaposlena v našem vrtcu, izvaja logopedsko 
obravnavo za vse predšolske otroke v vseh vrtcih v občini Brežice. Vseh otrok zelo veliko, saj je opravila detektirala 
govorno težave pri 190 otrocih.  Zaradi števila otrok, ki potrebujejo logopedsko obravnavo, bodo te manj pogosto, 
kot bi si želeli. V primeru, da bodo otroci napredovali pri odpravi govornih in jezikovnih motenj, bo logopedinja 
urnik usklajevala. Trenutna situacija pa je takšna za vse otroke.  
 
Vprašanje: Zakaj logopedinja obravnava otroke brez prisotnosti staršev?  
Odgovor vrtca: Starši so podpisali soglasje, s katerim dovoljujejo logopedsko obravnavo v vrtcu, ki izvaja strokovno 
usposobljena mag. prof. logopedije in surdopedagogike. To zajema detekcijo in obravnave, na prvo obravnavo pa 
so vabljeni tudi starši.  
 
Pobuda: Starši še vedno svoje avtomobile parkirajo na mestih, ki temu niso namenjena, parkirajo pa tudi stanovalci 
sosednjih stanovanjskih blokov.  
Odgovor vrtca: V vrtcu smo temu namenili veliko časa in bolj ali manj uspešnih akcij. Predsednica Sveta staršev v 
šolskem letu 2015/16 je predlagala, da bo v okviru Krajevne skupnosti poskrbela za namestitev premičnih stojal z 
verigami, ki bi onemogočale parkiranje na tlakovcih, kar pa ni bilo realizirano. Pri taki namestitvi ovir je potrebno 
upoštevati, da moramo imeti možnost ovire umakniti in pripeljati zabojnik za zbiranje starega papirja. Prav tako je 
parkiranih veliko avtomobilov stanovalcev iz soseščine, ki pa svojih avtomobilov iz parkirišča ne umikajo v skladu z 
navodili na dopolnilni tabli pri prometnem znaku (dovoljeno parkiranje med 6. in 16.uro). Za boljšo kulturo 
parkiranja lahko člani Sveta staršev apelirate na starše tudi sami.  
 
Pobuda: Predsednica je povabila člane, da ji po e-pošti pošiljajo vprašanja, pobude, predloge, ki jih bo predstavila 
vodstvu vrtca in jih, bomo glede na aktualnost, umestili na dnevni red naslednje seje Sveta staršev. Morebitne 
sprotne odgovore bo predsednica posredovala članom Sveta staršev.  
Predsednica se je vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje in zaključila sejo.  
 
 
 



 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
 
 
 

Svetovalna delavka: Sonja Bobek Simončič 

Ravnateljica: Silvija Komočar 

Predsednica Sveta staršev: Đurđica Šmit Mlinarič 

 

 
 
 
 


