
Vrtec Mavrica Brežice  
 

Z A P I S N I K 
 
 

2. redne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila 19. 6. 2018, ob 17. uri, 
v Vrtcu Mavrica Brežice, Šolska ulica 5. 

 
 
Prisotni:  

* Člani Sveta staršev: Jasmina Ajdovnik, Mateja Ivačič, Mojca Kogoj, Dejan Kramar, Polona L. Milkovič, Katja 
Levstik Žgalin, Sandra Peršak, Đurđica Šmit Mlinarič, Ajda Štrucl, Mateja Tomše, Petra Travnikar, Anja 
Tucovič,  Petra Zajec, Petra Zevnik in Vinko Žerjav.  
Namestnici članov Sveta staršev: Petra Ereš Malus, Boštjan Gregorič, Aleš Orešar in Josipa Supančič. 

* Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, pomočnica ravnateljice Nataša Kostrevc in tajnica VIZ Melita 
Sumrak.  

* Odsotni: Natalija Barkovič (opr.), Lea Deržanič (opr.), Nataša Černelič, Tanja Ralinovski Druks (opr.), Gregor 
Kopinč (opr.), Uroš Piltaver (opr.), Viktorija Poček (opr.), Andreja Šincek (opr.), Klavdija Šober (opr.), 
Snježana Tomše, Mateja Zajc in Melita Zeneli (opr.) 

 
Predsednica Sveta vrtca je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 12 
članov, odsotnih 15. Svet staršev ni bil sklepčen, vendar se je s sejo nadaljevalo, saj ni bilo potrebe po 
glasovanju.   
 
Predsednica Sveta staršev je predlagala dnevni red:  

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Informacija o predlogu počitniške organizacije dela za poletje 2018. 
3. Informacija o predlogu organizacije dela za šolsko leto 2018/19. 
4. Obravnava predloga sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih 

dejavnosti v šolskem letu 2018/19. 
5. Razno 

 
Ravnateljica je pojasnila, da je to prvi sklic seje v letošnjem letu, saj pred tem ni bilo potrebe. Člane je 
seznanila, da je vrtec ugotovil, da namestnikov članov v zakonodaji ni opredeljenih in tako jih v 
naslednjem šolskem letu ne bo več potrebno imenovati.  
 

K TOČKI 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 

 
Predsednica je povzela pomembnejše točke zapisnika prejšnje seje.  
 
 

K TOČKI 2: Informacija o predlogu počitniške organizacije dela za poletje 2018 

 
Predsednica je besedo predala ravnateljici, ki je člane uvodoma opozorila na otrokovo pravico do 
počitnic. Pojavilo se je namreč, da je glede na anketo o prisotnosti med poletnimi počitnicami, nekaj 
otrok takšnih, ki ne bodo med poletnimi počitnicami doma niti dneva. Poudarila je, da si tudi otroci 
zaslužijo ¨oddih¨ od vrtca, tudi oni potrebujejo počitnice in čas z družino. Tudi vrtec je neka vrsta stresa. 
Posledično povečana prisotnost otrok med počitnicami tudi onemogoča koriščenje dopusta zaposlenih, 
ki ga imajo po zakonu možnost izkoristiti načeloma le med počitnicami.  
 
Vodstvo vrtca še skrbi napisana večja prisotnost otrok med počitnicami, kjer pa glede na izkušnje 
preteklih let, verjetno ni realna. To ima za posledico organizacijo večjega števila kadra, kot bi bilo 
potrebno in dnevno pošiljanje zaposlenih z dela, zaradi pomanjkanja le-tega. Ravnateljica in pomočnica 
ravnateljice pozivata, da naj starši raje napišejo, da otroka ne bo in potem, v kolikor varstvo res 
potrebujejo, dan  ali dva prej pokličejo v upravo in napovejo prihod otroka.  
 
V nadaljevanju je pomočnica ravnateljica predstavila potek priprave organizacije dela med počitnicami.  



Predsednica je predlagala, da bi se naslednje leto anketo mogoče izpolnjevalo že nekje sredi maja, v 
trajanju 14 dni, da imajo starši dovolj časa, da se uskladijo v službah, s starimi starši in ostalimi. 
Predlagala je še, da se bi v anketo dopisale prej razpravljane usmeritve o bivanju otroka v vrtcu in o 
realnosti izpolnjevanja ankete.   
 
 

K TOČKI 3: Informacija o predlogu organizacije dela za šolsko leto 2018/19 

 
Predsednica je besedo predala ravnateljici. Le-ta je predstavila kriterije in zakonske podlage za 
razporeditev otrok v oddelke za šolsko leto 2018/2019.  
Dejala je tudi: 

- Da se deli en oddelek otrok letnika 2014. 

- Da se je otroke letnika 2015, ki bodo v šol. letu 2018/19 3-letniki, iz oddelkov prvega starostnega 
obdobja prestavilo v oddelke 3 letnikov (drugačen normativ).  

- Da se je upoštevalo normative in tudi razporeditev glede na spol, saj se je v preteklosti že 
zgodilo, da je bilo v eni skupini samo 5 deklic, v drugi pa samo 5 fantov, kar ni najbolj optimalna 
rešitev.  

- Do so, kolikor je bilo mogoče, upoštevalo želje, ki so jih starši izrazili pisno ali ustno v mesecu 
marcu.  

- Da se je zagotovilo, da so otroci, ki imajo čas bivanja v času dežurstva, na lokaciji Mavrica in 
Oblaček.  

- Da se je poskušalo upoštevati tudi željo staršev, da so sorojenci na isti lokaciji. Ker gre za željo in 
ne potrebo, se je uresničevala na drugem mestu.  

- Da se je želja po premeščanju zaradi poznavanja drugega otroka, staršev ali želja po tem, da je 
otrok vključen k določeni vzgojiteljici, upoštevala v okviru možnosti in šele na tretjem mestu – 
po zagotovitvi drugih potreb in želja.  

 
Ravnateljica je člane še seznanila s korespondenco z občino glede trajnejše rešitve zagotavljanja 
prostora, zaradi večjega vpisa otrok. Ena izmed lokacij vrtca so tudi prostori v Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice, ki pa niso najbolj primerni oziroma ustrezajo le enoletnim otrokom. Z Občino Brežice iščejo 
ustrezne rešitve. 
 
Članica je vprašala, ali obstaja možnost, da se starše vsaj mesec ali še več prej, obvesti o sprejemu 
otroka v vrtec. Starši, katerih otroci vstopajo v vrtec po 1. 9., včasih tudi do dva tedna pred vstopom ne 
vedo, ali bo otrok sprejet ali ne. So v negotovosti, nimajo zagotovljenega varstva, sami pa morajo v 
službo. Ravnateljica je pojasnila, da bi zelo radi ugodili staršem, vendar je pri tem več dejavnikov (od 
zakonodaje do rokov, da pravice staršev, da lahko kadarkoli odpove vpis v vrtec), ki jih je potrebno 
upoštevati in posledično včasih pride do tako poznega obveščanja.    
 

K TOČKI 4: Obravnava predloga sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih 
dejavnosti v šolskem letu 2018/19 

 
Predsednica je predala besedo ravnateljici, ki je člane seznanila s sklepom zbora delavcev vrtca o 
organizaciji dodatnih in nadstandardnih dejavnostih v šolskem letu 2018/2019 (priloga zapisnika).  
 

K TOČKI 4: Vprašanja in pobude 

 
Izpostavljeni sta bili tudi problematiki akustike v igralnicah in prezračevanja. Ravnateljica je pojasnila, da 
je v zvezi z akustiko zadeva že rešena. Kar pa zadeva prezračevanja, se je le-to do neke mere že 
optimiziralo. Za to zadevo ima vrtec pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki celovito pristopa k reševanju le-
te. Spremembe so že vidne.  
 
Predsednica je predlagala, da bi se starše, ki imajo otroka prvič vpisanega v vrtec, na nek način opozorilo 
pred iztekom veljavnosti odločbe o znižanem plačilu vrtca, o njenem izteku, da ne bi prihajalo do 
obveznosti do plačila polne cene vrtca. Ravnateljica je odgovorila, da je podatek  o veljavnosti omenjene 
odločbe vsak mesec na računu za oskrbnino. 



 
Drugih razprav ni bilo.  
 
Predsednica se je vsem zahvalila za sodelovanje.  
 
Seja bila zaključena ob 18.40.  
 
 
Datum: 21. 6. 2018 
 
 
Zapisala:  
Melita Sumrak 

Predsednica Sveta staršev:  
Đurđica Šmit Mlinarič 

 


