
Vrtec Mavrica Brežice 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 

5. redne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila v 
torek, 11. 6. 2019,  ob 18.00, v zbornici vrtca. 

 
Prisotni:  
Predsednica Sveta staršev: Ajda Štrucl 
Člani Sveta staršev: Tanja Bučar Grergorevčič, Vesna Dekleva, Nina Gerjevič, Dejan Kramar, Vesna 
Kržan, Barbara Lapuh, Katja Levstik Žgalin, Urška Pavlenč, Jerneja Šavrič, Tjaša Tušar, Jaka Zagode, 
Petra Zajec, Sanja Zavišek,.  
Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar in svetovalna delavka Sonja Bobek Simončič.  
Odsotni: Tadej Baškovič, Nikita Blatnik, Tjaša Hotko, Nina Keber, Marcela Merslavič Petra Osojnik, 
Sandra Peršak Gregor Redenšek, Manca Pirc Vargec, Anja Tucovič, Anita Vavtar,  Bojana Zevnik. 
 
Predsednica je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 14  
članov. Svet staršev je bil ob predvidenem času sklepčen. 
 
Predsednica je predlagala dnevni red in spremembi dnevnega reda in sicer:  

- 4. točko se prestavi na 2. točko in tako 2. točka postne 3. točka, 3. točka 4. točka,   
- umik 5. točke iz dnevnega reda, saj je zaradi pomembnosti vsebine in odločitev smiselno, da 

o njej razpravlja večje število članov, zato se prestavi na 2. sejo Sveta staršev v naslednjem 
šolskem letu, prva je namreč konstitutivna in  

- tako 6. točka postane 5. točka.  
 
Glasovanje: ZA 14 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.  
 
Člani Sveta staršev so potrdili dnevni red 5. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice s spremembami:  

- 4. točko se prestavi na 2. točko in tako 2. točka postne 3. točka, 3. točka 4. točka,   
- umik 5. točke iz dnevnega reda, saj je zaradi pomembnosti vsebine in odločitev smiselno, 

da o njej razpravlja večje število članov, zato se prestavi na 2. sejo Sveta staršev v 
naslednjem šolskem letu, prav je namreč konstitutivna in  

- tako 6. točka postane 5. točka.  
 
Predsednica Sveta staršev je predlagala dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Obravnava predloga sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 

2019/20. 
3. Informacija o predlogu počitniške organizacije dela za poletje 2019. 
4. Informacija o predlogu organizacije dela za šolsko leto 2019/20. 
5. Razno 

 
Predsednica je dala na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
Glasovanje: ZA: 14 članov, PROTI 0, VZDRŽAN: 0. 
 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Predsednica je predstavila zapisnik 4. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice v šol. letu 2018/9.  



V zapisniku je zapisano, da mora predsednica, ki je bila imenovanja tudi kot članica Sveta Vrtca 
Mavrica Brežice, je  Svetu vrtca predlagala, da bi bili javni tudi zapisniki sej Sveta zavoda in 
objavljeni na spletni strani vrtca. Predlog je bil sprejet in zapisniki sej Sveta Vrtca Mavrica Brežice 
bodo od septembra 2019 (z novim šolskim letom) javno objavljeni na spletni strani vrtca.  
Na občino ustanoviteljico je posredovala pobudo, da bi člani Sveta staršev imeli svoje nadomestne 
člane, za kar pa je potrebna Sprememba odloka o ustanovitvi Vrtca Mavrica Brežice, Na Občini so 
zagotovili, da bo to obravnavali na jesenski seji Sveta občine.  ž 
   
Predsednica je pozvala k razpravi.  
 
Razprave ni bilo. 

 
Glasovanje: ZA: 14 članov, PROTI 0, VZDRŽAN: 0. 
 
Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 4. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 
2018/19.  
 
K točki 2: Obravnava predloga sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v 
šolskem letu 2019/20.  
 
Predsednica je predala uvodno besedo ravnateljici Silviji Komočar.  
 
Ravnateljica je povedala, da je vrtec pridobil vsa zahtevana pojasnila glede nočitve otrok v vrtcu in 
bivanja v naravi. O izvajanja nočitve v vrtcu, ki zakonsko ni predpisana, je vsem članom Sveta staršev 
mnenje že podala pisno po e-pošti.   
Bivanje v naravi je zakonsko opredeljeno in po strokovnem mnenju vrtca je tudi to ena izmed 
možnosti, uresničitve pobude staršev, da bi otroci prespali izven domače postelje z otroki iz vrtca in 
v spremstvu strokovnih delavk.  
Vrtec bo kot bivanje v naravi ponudil bivanje (da otroci prespijo eno noč) na kmetiji Zevnik. Izkušnje  
in odzivi enega izmed vrtcev pri OŠ so pozitivni. Dejavnosti zasledujejo cilje kurikula, otrok je v stiku 
z naravo, s konji, zaposleni pa imajo tako do otrok kot tudi do narave zelo pozitiven odnos. Kmetijo 
Zevnik in njihovo ponudbo so si ogledale tudi strokovne delavke, sindikalna zaupnica, ravnateljica in 
pomočnica ravnateljice.  
Za izvedbo te dejavnosti je potrebno določeno število strokovnih delavcev, ki so pripravljeni 
prevzeti to nalogo. Pred izvajanjem je med delodajalcem in delavcem potrebno podpisati dogovor 
in v to delavec ne sme biti prisiljen.  
Ravnateljica je predstavila rezultate ankete, ki je bila opravljena med vsemi starši, kar zagotavlja 
reprezentativni vzorec, rezultati ankete pa imajo dolgoročne posledice.  
Rezultati ankete o ponudbi dodatnih in obogatitvenih dejavnostih ter nadstandardnem programu  v 
šolskem letu 2019/20: bivanje v naravi – Kmetija Zevnik (rezultati ankete-starši):  
 

Povzetek rezultatov Št.  % staršev, ki 
so odgovorili 
na anketo 

% staršev vseh 
vključenih otrok 

Bivanje v naravi z eno nočitvijo (predviden strošek okoli 
55 EUR/otrok). 

114 50,2% 34%  

Bivanje v naravi brez nočitve - enodnevna dejavnost 
(predviden strošek okoli 25 EUR/otrok). 

78 34,4% 23%  

Svojega otroka ne želim vključiti v nobeno od ponujenih 
oblik dejavnosti. 

35 15,4% 10%  

skupaj 227 100,0% 335= 100% (-84, 
imajo 2 otroka v 
vrtcu) 



 
 
Prav tako je bila anketa izvedena med strokovnimi delavci.  
 

1. Ali ste pripravljeni izvesti bivanje v naravi z nočitvijo s svojo skupino?  

DA 32 61,1%   

NE 20 38,9%   

2. Ali ste pripravljeni prevzeti izvajanje bivanja v naravi z nočitvijo z otroki drugega oddelka? 

DA 15 29,6%   

NE 37 70,4%   

3. Ali ste se pripravljeni udeležiti bivanja v naravi z nočitvijo kot tretja/-i spremljevalka/-ec? 

DA 28 53,7%   

NE 24 46,3%   

 
 
Glede na rezultate ankete, tako pri starših kot pri strokovnih delavcih, bo vrtec ponudil bivanje v 
naravi na Kmetiji Zevnik in sicer za otroke pred vstopom v šolo, ob koncu šolskega leta (predvidoma 
v mesecu maju), za eno noč, spremljevalci pa bodo izbrani med tistimi strokovnimi delavci, ki bodo 
dogovor o taki obliki dela tudi podpisali. Zato ni nujno, da bosta otroke spremljali matični strokovni 
delavki. Strošek, za katerega vrtec lahko zagotovi izvedbo, je 55€ na otroka v primeru, da ne bi bilo 
nobenega sofinanciranja.  
Ravnateljica je še predstavila vsebine obogatitvenih dejavnosti: pevski zbor kot ustaljena oblika in 
nova, gibalne urice za 3 letnike, ki jih bosta izvajali strokovni delavki, katerih močno področje je 
gibanje in sta tudi bivši aktivni športnici.  
 
Predsednica Sveta staršev je odprla razpravo. 
Članica Sveta vrtca Jerneja Šavrič: Ali je v pevskem zboru predvideno več mest?  
Ravnateljica: Da, po potrebi bo več skupin pevskega zbora.  
 
Članica Sveta vrtca Vesna Dekleva: Kako bo vrtec poskrbel za otroka, ki je npr. astmatik, da 
potrebuje zdravila ali pomoč, v primeru bivanja v naravi? (Vesna Dekleva) 
Ravnateljica: Na kmetiji zdravnika ne bo, strokovne delavke pa bodo ravnale v skladu navodili, kot bi 
tudi sicer v vrtcu. Otroci, ki imajo kronične bolezni,  so izjeme in v takem primeru bodo zdravila dali 
tudi spremljevalci. Prav tako bo zagotovljeno za vse, ki potrebujejo dietno prehrano. V primeru 
zapletov pa bodo starši prišli po otroka.  
Bivanje na kmetiji Zevnik smo izbrali tudi zato, ker je v bližini Brežic, kar omogoča, da starši v takih 
primerih lažje pridete po otroka, izognemo pa se tudi potnim stroškom, ker bi jih na kmetijo 
pripeljali in po njih prišli starši.   
O financiranju se vrtec dogovarja tudi z Občino Brežice, v korespondenco je vključena tudi 
predsednica Sveta staršev. Na Občino je bil poslana finančna konstrukcija, gospa Vesna Kržan pa je 
vrtcu posredovala tudi informacije o možnostih pridobitev sredstev preko prijav na razpise, ki  jih 
objavlja Občina Brežice. Vrtec ima namen, da se na možne razpise prijave.   
 
Članica Sveta vrtca Vesna Kržan: Opisala je razpis, ki ima 4 sklope. Omejitev za pridobitev sredstev 
sicer ni, načeloma sredstva zagotavljajo za 50% stroškov. Gre pa za razpis uvajanja novih praks in 
novitet, za kar lahko prosilec dobi sredstva samo 1-krat, sredstva so vezana na pokrivanje stroškov 
otroka (npr. bivanje) in ne na stroške spremljevalcev.  
 



Predsednica Sveta vrtca Ajda Štrucl: Izrazila je presenečenje nad rezultati ankete strokovnih delavk 
in svoj občutek, da so negativno nastrojene do vseh novitet. Povedala je še o izkušnjah drugih 
vrtcev, kjer se sploh ne sprašuje, ali bi vzgojiteljice šle ali ne, saj je to del njihove delovne obveze.  
Vzgojiteljicam bi bilo to potrebno predstaviti kot nekaj novega in kot nekaj, kar je super za otroke.   
 
Ravnateljica: V vrtcu se to spodbuja, išče rešitve in je prepričana, da je led prebit, upoštevanje 
zakonodaje pa je nujno.   
 
Članica Sveta vrtca Katja Žgalin Levstik: Pozdravlja, da se je to spremenilo in da se iščejo rešitve. 
Predstavila je tudi izkušnjo v enem izmed vrtcev sosednje občine, kjer meni, da ne delajo težav. 
Med otroki je bil tudi otrok s sladkorno boleznijo. Vzgojiteljice pa so povedale, da je potrebna samo 
dobra volja. Meni, da vrtec izvaja storitve, ki jih starši plačujemo.  
 
Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica Sveta staršev zaključila razpravo.  
 

Ravnateljica: Predstavi sklep, ki so ga sprejeli na vzgojiteljskem zboru.  
 
Glasovanje: ZA: 14 članov, PROTI 0, VZDRŽAN: 0. 
 
SKLEP ŠT. 1.:  
Člani Sveta staršev so sprejeli sklep o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v šolskem 
letu 2019/20: 
»Na podlagi 49. člena ZOFVI predlagam, da v šolskem letu 2019/20 izvajamo naslednje programe: 

1. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:  

- pevski zbor (izvajalka Tamara Lipar, vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice) 

- gibalne urice za 3 letnike (enkrat mesečno, izvaja Anja Veble, vzgojiteljica - pomočnica 

vzgojiteljice).   

- vrtec v naravi: za 4 in 5 letnike –  4 izleti  z namenom opazovanja narave in spoznavanja 

znamenitosti (prevoz se plača iz sredstev sklada); če je izletov več, starši plačajo prevoz in 

morebitne vstopnine 

- Mali sonček, Palček Bralček, ogled lutkovnih in gledaliških predstav  

- izlet oddelkov pred šolo  v Ljubljano: ogled predstave (gledališka, lutkovna, operna, baletna); 

starši plačajo vstopnice in prevoz 

Starši dajo  soglasje za izvajanje teh dejavnosti s potrditvijo LDN oddelka in vrtca  oziroma se 

lahko o izvajanju dejavnosti sprejme dogovor med šolskim letom z odločitvijo večine staršev 

oddelka ali vrtca kot celote. 

2. DODATNE DEJAVNOSTI (iste kot v tekočem šolskem letu): 

- Plesna delavnica; zunanji sodelavec 

- Športna abeceda;  zunanji sodelavec 

- Tečaj privajanja na vodo  - popoldne v Termah Čatež –  spomladi 2017; zunanji sodelavec 

- Tečaj rolanja – popoldne spomladi 2017; zunanji sodelavec 

3. IZVAJANJE NADSTANDARDNEGA PROGRAMA (s soglasjem ustanovitelja): 

- Zagotavlja v primeru dogovora med starši in vrtcem daljše bivanje od 9 ur. 

- Omogoča jutranje dežurstvo med 5.30 in 6.30 in popoldansko bivanje otrok  v vrtcu med 

15.30 in 20. uro – plačilo enako kot za redni program. 

- Bivanje v naravi – Kmetija Zevnik (bivanje na kmetiji z eno nočitvijo za otroke pred 

vstopom v šolo. Izvedba konec maja. Zbiramo prijave in organiziramo glede na število 

prijavljenih otrok.)« 

 
Članica Sveta staršev Petra  Zajec je zapustila sejo.  
 



K točki 3: Informacija o predlogu počitniške organizacije dela za poletje 2019. 
 
Predsednica Sveta je predala besedo ravnateljici.   
 
Ravnateljica je povedala, da je organizacija še v pripravi. Z združevanjem otrok vrtec pripravi 
poletno organizacijo na podlagi podatkov, ki jih sporočajo starši (ankete). Organizacija je tako 
pripravljena na podlagi podatkov števila prisotnih otrok in ob upoštevanju zakonskih normativov 
(števila otrok, starosti otrok, hkratna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice in 
zagotavljanja sočasnosti). Strokovni delavci v vrtcu morajo največ svojega letnega dopusta izrabiti v 
času šolskih počitnic, za kar pa nimamo zagotovljenega nadomeščanja. Po izkušnjah in vsakoletnem 
spremljanju prisotnosti otrok med počitnicami, se število otrok spreminja in je dejansko prisotnih 
okoli 70% prijavljenih. To pa je razlog, da je potrebno ponovno racionalizirati organizacijo, kar 
pomeni nova združevanja in spremembe. V teh primerih vrtec starše obvesti s pisnim obvestilom 
prilepljenim na vratih igralnice na vidnem mestu. Ravnateljica starše prosi za razumevanje.   
 
Predsednica Sveta staršev je člane pozvala k razpravi. 
  
Razprave ni bilo.  
 
Člani sveta staršev so bili seznanjeni  Informacija o predlogu počitniške organizacije dela za 
poletje 2019. 
 

K točki 4: Informacija o predlogu organizacije dela za šolsko leto 2019/20. 

Predsednica Sveta staršev je predala besedo ravnateljici, ta pa svetovalni delavki.  
 
Svetovalna delavka je povedala, da novo organizacijo vrtec pripravi vsako šolsko leto za eno šolsko leto 
na podlagi števila otrok, ki ostanejo v vrtcu in na podlagi števila otrok, ki so na novo vpisani.  Pri 
organizaciji oddelkov in kadra so upoštevan:  

- zakonski normativi, kar je posledično prinese zvišanje števila otrok v oddelkih. (zviševanje števila 
otrok), 

- omejitve glede na prostor: npr: na lokacijo-enoto Zvezdica (ETRŠ) samo najmlajši otroci, na 
lokacijo Oblaček otroci 2. starostnega obdobja;  

- omejitve delavk, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo opravljati delo pri majhnih otrocih (1-3 
letnikih), 

- preoblikovanje 5 oddelkov iz homogenih v heterogene oddelke, , 
- da so otroci letnika 2017 in 2018 v 1. starostnem obdobju, otroci letnikov 2016, 2015, 2014 in 

2013 - 7 odložitev všolanja), 
Vse to je vplivalo na delitev nekaterih oddelkov, kar je omogočalo, da je: 

 zagotovljena vključitev vseh otrok, za katere so starši oddali vlogo (to je v interesu Občine 

ustanoviteljice in v našem zelo pomembno).  

 Upoštevane so omejitve delavk, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo opravljati delo pri 

majhnih otrocih (1-3 letnikih).  

 Zagotavljamo potrebe po času bivanja v času dežurstva (na lokaciji Mavrica in Oblaček).  

 Zagotavljanje stalnosti kadrovska zasedba v oddelku v največji meri.  

 Da je v oddelkih samo 1 otrok s posebnimi potrebami (vsaj v začetku šol. leta) in da lahko 

upoštevamo njihovo pravico po bivanju v oddelku z nižjim številom od normativa. 

Pri razporejanju otrok strokovne delavke oddelka aktivno sodelujejo v okviru možnosti, še posebno 

tam, kjer se otroci v oddelku delijo.  

 Tako se letos deli en oddelek otrok letnika 2017, en oddelek otrok letnika 2016, en oddelek 2014 

in dva oddelka 2015. 

 Otroke letnika 2016, ki bodo v šol. Letu 2019/20 2. starostno obdobje, smo iz oddelkov prvega 

starostnega obdobja premestili v oddelke drugega (drugačen normativ).  



 Pri tem upoštevamo normative, v heterogenih oddelkih pa še enakomerno zasedenost otrok po 

starosti in glede na spol, saj se je dogajalo, da je bilo v eni skupini samo 5 deklic, v drugi pa samo 

5 fantov, kar za delo ni najbolj optimalna rešitev.   

 Zagotavljamo potrebe po čas bivanja v času dežurstva. 

 Poskušamo upoštevati tudi to, da so sorojenci na isti lokaciji, kar pa je želja in ne potreba. Zato jo 

uresničujemo na drugem mestu.  

 Želje po premeščanju zaradi poznavanja drugega otroka, staršev ali želja po tem, da je otrok 

vključen k določeni vzgojiteljici, upoštevamo v okviru možnosti in šele na tretjem mestu – ko 

zagotovimo druge potrebe in želje.  

Svetovalna delavka je še zagotovila, da so spremembe in razporedi  pripravljeni v okviru možnosti zelo 
premišljeno. Vsi starši, pri katerih otrocih se bodo zgodile spremembe lokacije in/ali kadra, bodo o tem 
pisno obveščeni od vodij oddelkov. Starše je še prosila, da strokovnih delavk ne sprašujejo, kam so 
razporejeni drugi otroci, saj zaradi varovanja osebnih podatkov tega ne smejo povedati.  
V vrtcu si želijo, da bodo starši morebitne spremembe sprejeli kot nov izziv, da vrtcu in strokovnim  
delavkam zaupajo, vsaka zahteva po spremembah razporeda pa lahko vpliva tako, da kot  domino efekt 
poruši vsa prizadevanja in trud pri pripravi organizacije. Zahvalila se je za razumevanje.  
Hvala za razumevanje in vaše sodelovanje! 

 
Člani sveta staršev so bili seznanjeni z informacijo o predlogu organizacije dela za šolsko leto 2019/20. 

 
K točki 6: Razno 

 
Predsednica Sveta staršev je odprla razpravo. 
 
Vprašanje: Ali je vrtec že kaj ukrepal v zvezi z nadomeščanjem kadra v oddelku s prilagojenim 
programom.   
Ravnateljica: Dogovori z Občino Brežice potekajo. V odgovoru, ki ga je v celoti prejela tudi 
predsednici Sveta staršev, je Občina vrtcu predlagala, da poišče možnosti sofinanciranja pri 
Regionalni razvojni agenciji Posavje in Javnih štipendijskih skladih. Ravnateljica je pojasnila, da so v 
vrtcu te možnosti seveda raziskali, preden so se s prošnjo o sofinanciranju obrnili na občino. 
Omenjene štipendijske sheme so namenjene dijakom in študentom, ki zaposlitve nimajo, pri opisani 
problematiki pa gre za dokvalifikacijo zaposlenih v vrtcu, kar predstavlja najcenejšo možnost do-
izobrazbe. V vrtcu bodo še naprej iskali možnosti in rešitve skupaj z Občino, saj vidijo to kot skupno 
vizijo ustanovitelja in zavoda kako usposobiti kader znotraj zavoda in pravočasno zagotoviti 
usposobljen kader za prihodnost.  
 
Vprašanje: Kaj je bilo storjenega glede težav z neplačniki? 
Ravnateljica: Stanje se bistveno ne spreminja, vrtec je podpisal pogodbo z novim izvršiteljem, 
rezultati bodo vidni čez približno pol leta.  
 
Vprašanje: Cene vrtca so visoke. Včasih je občina prispevala več ugodnosti.  
Ravnateljica: Plačilo staršev določijo na CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Izračun 
cene vrtca temelji na zakonodaji, in v skladu z njo določi cene vrtca občina ustanoviteljica na 
predlog vrtca (vrtec pa izračuna predlagano ceno na podlagi določil, ki jih določa zakonodaja). 
 
Vprašanje: Ali bo to predstavljalo težave tudi pri plačevanju stroška nočitve na kmetiji Zevnik? Bi 
bila možnost plačevanja na obroke? 
Ravnateljica: V vrtcu ne morejo ponuditi varčevanja na obroke, lahko pa se staršem svetuje, naj 
sami varčujejo doma ali pa se stroške obračuna pri tako imenovanem pavšalu za skupino.  
 
Predlog: Ponoviti anketo o bivanju v naravi septembra 2019 samo med starši otrok letnika 2014 in 
se jih takrat pozove, da načrtujejo ta strošek.  



 
Vprašanje: Ali se lahko plača iz sklada vrtca?  
Ravnateljica: Upravi odbor sklada se lahko odloči o tem, vrtec pa že pripravlja predloge pravilnikov 
in vlog.  
 
Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev.  
Predsednica Sveta staršev je zaključila sejo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 

Svetovalna delavka:  

Sonja Bobek Simončič 

 

Predsednica Sveta staršev:  

Ajda Štrucl 

 
Prilogi:  

- Analiza ankete o bivanju v naravi 
- Sklep o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2019/20. 

 


