
Vrtec Mavrica Brežice  
 

Z A P I S N I K 
 

23. seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila 3. 9. 2019, ob 17. uri, 
v  Vrtcu Mavrica Brežice, Šolska ulica 5. 

 
 

Prisotni:  
predsednica: Eva Petan  
člani: Helena Črpič, Dragica Lokar, Renata Nakani, Darja Petan, Jerneja Šavrič, Ajda Štrucl, Natalija 
Barkovič, Matija Kolarič, Tatjana Kosec. 
Odsotnost opravičili: / 
Odsotni: / 
 
Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, pomočnica ravnateljice Nataša Kostrevc, računovodja Karmen 
Kelher Baškovč, poslovna sekretarka Melita Sumrak.  
 
Predsednica Sveta vrtca je pozdravila vse prisotne.  
Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 10 članov, odsoten 1. Zaradi novega imenovanja 
članov s strani ustanoviteljice je imelo glasovalno pravico sprva 7 članov. Manjkal je član s strani staršev, 
ki bo izvoljen na prvi seji Sveta staršev, saj je dosedanjemu članu potekel mandat zaradi izpisa njegovega 
otroka iz vrtca. Svet vrtca je bil sklepčen ob 17. uri.   
 
Predsednice Sveta vrtca je z vabilom predlagala dnevni red:  

1. Pregled in sprejem zapisnika 22. seje 

2. Seznanitev o tekočem poslovanju zavoda 

3. Sprejem sklepa o imenovanju nadomestnih članov Sveta Vrtca Mavrica 

Brežice 

4. Predlogi, pobude in vprašanja 

 
Člane je pozvala k razpravi, vendar se ni prijavil nihče. Predlog je dala na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 1: Člani so se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom. Glasovanje: ZA 7 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 1: Pregled in sprejem zapisnika 22. seje 

 
Predsednica je odprla razpravo v zvezi z zapisnikom 22. seje, vendar se nanjo ni prijavil nihče. Predlog 
zapisnika je tako dala na glasovanje.  
 
SKLEP ŠT. 2: Zapisnik 22. seje Sveta vrtca je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, 
VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 2: Poročilo o tekočem poslovanju zavoda 

 
Predsednica je besedo predala ravnateljici. 
 
Ravnateljica je člane seznanila z organizacijo oddelkov na dan 1. 9. 2019 in s trenutnimi vzdrževalnimi 
deli in s tistimi, ki so potekala tekom preteklega šolskega leta. Obvestila jih je tudi, da bo vrtec 
predvidoma dva meseca deloval na začasni lokaciji v Gasilskem domu Brežice, saj je v enoti Oblaček, 



pred začetkom poletnih počitnic prišlo do izliva večje količine vode in je bilo zaradi dolgotrajnega 
izsuševanja tal čez poletje dve igralnici nemogoče sanirati. Člani je še seznanila s poslovanjem vrtca v 
prvi polovici leta 2019. Podrobnejše poročilo o tekočem poslovanju je priloga tega zapisnika in so ga 
člani prejeli na sami seji.  
 
Predsednica je člane pozvala k razpravi.  
Članico Ajdo Štrucl je zanimalo, v kolikem času poda vrtec predlog za izvršbo zoper starše, ki ne plačujejo 
oskrbnine. Računovodja je pojasnila, da predloge za izvršbo vloži glede na lastno presojo in na znane 
podatke o dolžniku, saj pri nekaterih, za katere se ve, da ne plačujejo dlje časa, ni smotrno podajanje 
predlogov mesečno oziroma na krajši rok, ker bi bili na ta način stroški za izvršbe previsoki.  
Člani so se strinjali, da so dolgovi in terjatve problematika več let in da ni učinkovitega instrumenta za 
vse dolžnike, saj se pri nekaterih pojavljajo osebni stečaji ali pa je izterjava neučinkovita že več let. Člana 
Matija Kolarič in Ajda Štrucl sta predlagala, da vrtec pripravi seznam in dokumentacijo tistih dolžnikov, 
za katere ve, da so v osebnem stečaju ali pa da je zadeva že vrsto let v mirujočem stanju in bi po mnenju 
vrtca lahko dolgove odpisali. Člani bodo omenjeno gradivo preučili na naslednji seji.  
 
SKLEP ŠT. 3: Soglasno je bil sprejet sklep, da vrtec pripravi predloge za odpis dolgov. Glasovanje: ZA 7 
članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Računovodja je člane povprašala, kako je z razkritjem osebnih informacij dolžnikov in ali sem jim prej 
omenjeno gradivo pošlje po elektronski pošti. Članica Ajda Štrucl je odgovorila glede na osebne izkušnje 
in v povezavi z njenim delovnim mestom, da se osebni podatki zakrijejo in da predlaga, da se uporabijo 
začetnice imen in priimkov ali pa se označi posamezna zadeva s šifro, ki je znana samo vrtcu. 
 

K TOČKI 3: Sprejem sklepa o imenovanju nadomestnih članov Sveta Vrtca Mavrica Brežice 
 
Predsednica je člane seznanila s potekom 3. točke dnevnega reda, kjer morajo člani razrešiti nekatere 
dosedanje člane in potrditi mandat novim članom. 
Obvestila jih je, da je prenehal mandat vsem trem članom s strani ustanoviteljice vrtca (Barbari 
Hercigonja Milošević, Lauri Rožman in Nataši Vrečar Zorčič), saj je občina imenovala nove tri člane. 
Zaradi izpisa otroka iz vrtca z 31. 7. 2019 pa je po poslovniku sveta prenehal mandat tudi predstavniku 
staršev, Gregorju Redenšku.  
Predsednica je tako predlagala v sprejetje Sklep o predčasnem prenehanju in Ugotovitveni sklep o 
predčasnem prenehanju. Razprave ni bilo, zato je predsednica člane pozvala h glasovanju. 
 
SKLEP ŠT. 4: Sklep o predčasnem prenehanju mandata članom Sveta vrtca (Barbari Hercegonja 
Milošević, Lauri Rožman, Nataši Vrečar Zorčič in Gregorju Redenšku) je bil soglasno sprejet. 
Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
SKLEP ŠT. 5: Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članom Sveta vrtca (Barbari 
Hercegonja Milošević, Lauri Rožman in Nataši Vrečar Zorčič) je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 7 
članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
SKLEP ŠT. 6: Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Sveta vrtca, Gregorju 
Redenšku, je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče 
 
Predsednica je članom predlagala v sprejetje Sklep o potrditvi mandata nadomestnim članom Sveta 
Vrtca Mavrica Brežice, Nataliji Barkovič, Matiji Kolariču in Tatjani Kosec. Razprave ni bilo, zato je 
predsednica člane pozvala h glasovanju. 
 
SKLEP ŠT. 7: Sklep o potrditvi mandata članom Sveta vrtca, Nataliji Barkovič, Matiji Kolariču in Tatjani 
Kosec, je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 



 
Predsednica je novim članom zaželela dobrodošlico in jih kot polnopravne člane Sveta vrtca povabila k 
sodelovanju na seji. 
Član Matija Kolarič je prisotne seznanil, da so imenovani ne samo do konca tega mandata, temveč še za 
naslednji mandat. 

K TOČKI 4: Predlogi, pobude in vprašanja 

 
Predsednica je člane pozvala k predlogom, pobudam ali vprašanjem. 
 
Članico Ajdo Štrucl je zanimalo, kako delujejo heterogeni oddelki, ki so novost v letošnjem šolskem letu. 
Nekateri starši so namreč mnenja, da so dobili premalo informacij v zvezi s tem in da bodo zaradi takšne 
organizacije mogoče nekateri otroci nazadovali. Kakšne so prednosti in slabosti takšnih oddelkov? 
Ravnateljica ji je pojasnila, da predstavljajo heterogeni oddelki v strokovnem smislu veliko prednosti. V 
vrtcu so bili v preteklosti heterogeni oddelki ustaljena in običajna praksa, vendar je zaradi racionalizacije 
prišlo do ukinjanja le-teh in oblikovanja homogenih. Kot prednost navaja učenje mlajših otrok od 
starejših in tudi starejših od mlajših, ki s tem pridobivajo in razvijajo socialne kompetence kot so 
medsebojna pomoč, skrb za mlajše, empatija. Dodala je še, da strokovni delavci v okviru kurikula 
načrtujejo vzgojno-izobraževalno delo za vsako starost otrok posebej in tudi normativ je nižji. V imenu 
strokovnih delavcev vrtca pa je izrazila veliko zadovoljstvo zaradi oblikovanja heterogenih oddelkov, ki 
predstavljajo z vidika stroke višjo kakovost predšolske institucionalne vzgoje.  
 
Ravnateljica je nadalje članom predlagala datum sklica naslednje seje sveta, ki bi bila 15. 10. 2019. Svet 
staršev bo 8. 10. 2019, po tem pa je potrebnih 7 dni za vročitev vabila na sejo svet vrtca novo 
izvoljenemu članu s strani staršev. Predsednica je zatem predlagala, da bi bila zaradi lažje 
korespondence in časovne omejitve naslednja seja 16. 10., ob 18. uri. Člani so se s predlaganim 
datumom – 16. 10. 2019, strinjali.  
 
Član Matija Kolarič je izpostavil problematiko prehoda iz vrtca v šolo. Prvošolčki so včasih postavljeni v 
nezavidljivo situacijo, saj se znajdejo v razredu, kjer ni nikogar od vrstnikov iz njegovega oddelka vrtca. 
Kaj lahko tukaj vrtec naredi? Vprašal je, ali ni mogoče posredovati šoli seznamov otrok po oddelkih ali pa 
mogoče, da se sestanejo učiteljice prvih razredov in vzgojiteljice oddelkov otrok, ki gredo v šolo in skupaj 
oblikujejo razrede. Ravnateljica je pojasnila, da zakonodaja ne dovoli prenosa osebnih podatkov otrok 
vrtca v šolo, lahko pa šola sama pridobi potrebne informacije od staršev. Sicer pa je vsako leto v Letnem 
delovnem načrtu vrtca skrbno načrtovan proces prehajanja otrok v OŠ s sodelovanjem z OŠ Brežice, kjer 
je predvidenih nekaj srečanj otrok pred vstopom v šolo s šolskim prostorom, učiteljicami in prvošolčki, ki 
se tudi realizirajo. 
 
Članica Jerneja Šavrič je opozorila na sklep ene predhodnih sej, kjer naj bi se vodstvo pozanimalo o 
možnosti zaposlitve osebe iz tujine (konkretno iz Srbije) za nadomeščanje specialne pedagoginje v času 
dopusta in bolniške odsotnosti ter za delo z otroki, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč specialnega 
pedagoga. Ravnateljica je odgovorila, da je ustanoviteljica težavo začasno rešila z zaposlitvijo 
specialnega pedagoga – defektologa v Zdravstvenem domu v Brežicah, ki naj bi polovico svojega 
delovnega časa pokrival potrebe vrtcev v občini Brežice. Članica Jerneja Šavrič se s tem ni strinjala, saj 
meni, da to ni rešitev, ki jo vrtec potrebuje, predvsem pa ne za razvojni oddelek vrtca, kjer je letos šest 
otrok. Najbolj pereče je to, da v primeru dopusta ali bolniške odsotnosti strokovnih delavk tega oddelka, 
ni zagotovitve ustreznega kadra. Nekateri člani so bili mnenja, da je to stvar ustanoviteljice in ne vodstva 
vrtca, saj je težava v financiranju takšne osebe (na enem delovnem mestu bi bili tako zaposleni dve 
osebi), kar pa je v pristojnosti ustanoviteljice. 
 
Članico Tatjano Kosec je zanimalo, v kakšnem stanju je trenutno vrtec, kar zadeva zgradbe in 
vzdrževalnih del, ter kako poteka glede tega komunikacija z občino. Ravnateljica je dejala, da je 
kontaktna oseba s strani občine gospod Branko Blaževič, s katerim poteka kontinuirano sodelovanje in 
da zadeve rešujejo sproti. Kar pa zadeva napak na zgradbi, ki so se pojavile po izgradnji, pa so nekatere 



že odpravljene, druge pa so še v teku. Večina stroškov sanacije je bila poravnana s strani ustanoviteljice 
v okviru reklamacij. 
 
Predsednica je člane pozvala k preučitvi Poslovnika o delovanju Sveta vrtca, katerega bi obravnavali na  
naslednji seji.  
 
Ravnateljica in predsednica sta člane povprašali o smiselnosti glasovanja o izvedbi korespondenčnih sej, 
kot to določa pravilnik. Menita, da gre za podvajanje postopkov, saj je sklic korespondenčne seje vedno 
premišljen in upravičen. Strinjanje s tem so izrazili tudi nekateri člani. O tem bo tekla razprava na eni 
naslednjih sej. 
 
Nadaljnjih razprav ni bilo. 
 
Seja bila zaključena ob 18.05.  
 
 
Št.: 900-1/2017-54 
Datum: 4. 9. 2019 
 
 
 
Zapisala:  
Melita Sumrak 

                         Predsednica Sveta vrtca:  
Eva Petan  

 
 
 
 

  

 


