
Vrtec Mavrica Brežice  
 

Z A P I S N I K 
 

24. seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila 16. 10. 2019, ob 18. 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, Tatjana Kosec. 
Odsotnost opravičili: Natalija Barkovič, Matija Kolarič 
Odsotni: / 
 
Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, računovodja Karmen Kelher Baškovč, poslovna sekretarka 
Melita Sumrak.  
 
Predsednica Sveta vrtca je pozdravila vse prisotne, še posebej pa je zaželela dobrodošlico novi članici, 
Ines Jagrič Križman.  
Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 9 članov, odsotna 2. Zaradi imenovanja novega člana 
s strani staršev, je imelo glasovalno pravico sprva 8 članov.  
 
Predsednica Sveta vrtca je z vabilom predlagala dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje. 

2. Poročilo o tekočem poslovanju zavoda.  

3. Sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice -

predstavnika staršev. 

4. Obravnava predlogov za odpis dolgov. 

5. Obravnava in potrditev predloga Poročila o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za 

šolsko leto 2018/19. 

6. Obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20. 

7. Obravnava in potrditev predloga Publikacije Vrtca Mavrica Brežice. 

8. Obravnava Poslovnika o delu Sveta Vrtca Mavrica Brežice. 

9. Spremljevalec za dolgotrajno bolnega otroka s sladkorno boleznijo tipa 1. 

10. Reševanje kadrovske problematike v razvojnem oddelku. 

11. Vprašanja in pobude 

 

Članica Tatjana Kosec je prosila za spremembo dnevnega reda zaradi obveznosti, ki jo ima še isti dan in 
seji verjetno ne bo prisostvovala do konca. Predlagala je, da se 10. točka dnevnega reda prestavi za 3. in 
se vse ostale točke zamaknejo za eno navzdol.  
Predsednica je predlog dala na glasovanje 
 
SKLEP ŠT. 1: Člani so se soglasno strinjali, da se 10. točka dnevnega reda (Reševanje kadrovske 
problematike v razvojnem oddelku) prestavi za tretjo točko in se vse ostale pomaknejo za eno 
navzdol. Potrdili so tudi celoten dnevni red. Glasovanje: ZA 8 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 1: Pregled in sprejem zapisnika 23. seje 

 
Predsednica je odprla razpravo v zvezi z zapisnikom 23. seje, vendar se nanjo ni prijavil nihče. Predlog 
zapisnika je tako dala na glasovanje.  



SKLEP ŠT. 2: Zapisnik 23. seje Sveta vrtca je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 8 članov, PROTI nihče, 
VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 2: Poročilo o tekočem poslovanju zavoda 

 
Predsednica je člane pozvala k razpravi, saj je bilo poročilo priloženo vabilu na sejo. Razprave ni bilo, 
zato je predsednica drugo točko zaključila.  
 

K TOČKI 3: Sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice -
predstavnika staršev 

 
Predsednica je člane seznanila s potekom mandata prejšnjemu članu Sveta vrtca – predstavniku staršev. 
Svet staršev je imenoval nadomestno članico, Ines Jagrič Križman. Razprave ni bilo, zato je predsednica 
člane pozvala h glasovanju. V sprejetje je predlagala Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu 
Sveta Vrtca Mavrica Brežice.  
 
SKLEP ŠT. 3: Sklep o potrditvi mandata članu Sveta Vrtca Mavrica Brežice, Ines Jagrič Križman, je bil 
soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 8 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Po potrditvi mandata je predsednica članico Ines Jagrič Križman seznanila s pravico o glasovanju na sejah 
Sveta Vrtca Mavrica Brežice. 
 

K TOČKI 4: Reševanje kadrovske problematike v razvojnem oddelku 

 
Predsednica je člane seznanila z aktivnostmi vodstva glede kadrovske problematike v razvojnem 
oddelku. Dejala je, da je članica Jerneja Šavrič že dvakrat na seji sveta izpostavila omenjeno zadevo in da 
do sedaj še ni bilo rešitve. Meni, da je primerno, da se temu posveti več pozornosti in poskusi najti 
rešitev. 
 
Članica Jerneja Šavrič je predstavila neuradno rešitev s strani Občine Brežice, s katero je člane sveta 
seznanil Matija Kolarič. Govori pa o tem, da naj bi bila z naslednjim šolskim leto zagotovljena zaposlitev 
dodatnega pomočnika vzgojitelja v razvojnem oddelku. Poudarila pa je, da s tem ni rešena kadrovska 
problematika v času počitnic, kadar koristi letni dopust vzgojiteljica tega oddelka in posledično otroci 
nimajo zagotovljenega izvajanja programa. Sama je predlagala naslednje rešitve: 

- dokvalifikacijo ene izmed že zaposlenih vzgojiteljic tega vrtca za delo v razvojnem oddelku 
- zaposlitev ustreznega kadra iz tujine 
- zbiranje donacij, sredstev za plačilo zaposlitve ustreznega uslužbenca 

Dejala je, da se vodstvo vrtca ni dovolj zavzelo za reševanje te problematike. 
 
Ravnateljica je opozorila na nekatera napačno razumljena dejstva ob dogovarjanju člana Matija Kolariča 
z občino glede zaposlovanja dodatnega kadra in sicer, da v Zdravstvenem domu Brežice ni zaposlen 
delovni terapevt, temveč specialni pedagog. Nadalje je pojasnila, da glede predloga zaposlitve oziroma 
nudenja strokovne podpore specialnega pedagoga iz Zdravstvenega doma Brežice za potrebe razvojnega 
oddelka, vodstvo vrtca preverja ustreznost njegove izobrazbe in drugih pogojev za zaposlitev, glede na 
normative in kadrovske pogoje v vrtcu.  
Dejala je, da bi bila optimalna rešitev za zaposlitev v razvojnem oddelku specialni pedagog, ki sicer ni 
predpisan v normativih in kadrovskih pogojih za razvojni oddelek, lahko pa ga občina financira kot 
nadstandard. Pisni predlog s tovrstno rešitvijo je naslovila že tudi na občino ustanoviteljico. 
 
Razprava je tekla še o dodatnih sredstvih, ki jih razvojnim oddelkom od 1. 9. 2019 zagotavlja Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in bi lahko bila namenjena financiranju prej 
omenjenega kadra.  



Članica Tatjana Kosec je dejala, da je potrebno predhodno preveriti, kaj to pomeni za občinski proračun 
oziroma ali v resnici pride s tem v občinskem proračunu do ostanka sredstev za vrtec. 
 
Članica Jerneja Šavrič je dejala, da je sama predlagala rešitev dokvalifikacije ene od že zaposlenih 
vzgojiteljic vrtca, da pa je vodstvo vrtca, ki naj bi o tem povprašalo občino ustanoviteljico in poskušalo 
najti ustrezno rešitev, pripravilo pomanjkljiv predlog, saj ni vseboval finančnega izračuna stroškov.  
Ravnateljica je odgovorila, da se bo pripravil finančni izračun in se bodo pogovori z občino nadaljevali v 
tej smeri, da pa bo to izvedljivo šele z naslednjim šolskim letom (če bo občina pristala), saj je za letos 
vpis na omenjeni študijski program že zaključen.  
  
Članici Tatjana Kosec in Jerneja Šavrič predlagata, da se sprejme zaenkrat neuradna rešitev občine, da se  
nadstandardno zaposli dodatnega vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja pomočnika vzgojitelja in se 
istočasno z občino poskuša dogovoriti za financiranje dokvalifikacije ene izmed že zaposlenih vzgojiteljic 
za delo v razvojnem oddelku. S predlogom se strinja tudi ravnateljica. 
 
Predsednica je predlagala sprejem predloga, da se zaposli dodatnega vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja v 
razvojnem oddelku, vodstvo pa pripravi finančni izračun stroškov za dokvalifikacijo vzgojiteljice, ki bo 
izvajala program v času letnega dopusta specialne pedagoginje v razvojnem oddelku. 
 
SKLEP ŠT. 4: Sklep, da se zaposli dodatnega vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja v razvojnem oddelku, 
vodstvo pa pripravi finančni izračun stroškov za dokvalifikacijo vzgojiteljice, ki bo izvajala program v 
času letnega dopusta specialne pedagoginje v razvojnem oddelku, je bil soglasno sprejet. ZA 9 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Članica Tatjana Kosec se je opravičila, ker mora predčasno zapustiti sejo in je dejala, da kar zadeva 10. 
točke dnevnega reda – Spremljevalec za dolgotrajno bolnega otroka s sladkorno boleznijo tipa 1 (v 
nadaljevanju SBT 1), da bo poskrbela, da bo nekdo iz MIZŠ prišel v vrtec na pogovor o omenjeni 
problematiki. Poudarila je, da bo potrebno vztrajati, saj gre za sistemske spremembe in bo proces 
verjetno dolgotrajen.  
Članica je sejo zapustila ob 18.50. 
 

K TOČKI 5: Obravnava predlogov za odpis dolgov 

 
Predsednica je besedo predala ravnateljici, ki je pojasnila možnosti v zvezi s predlogom članice Ajde 
Štrucl, da vrtec pridobi dodatne podatke o finančnem in osebnem stanju dolžnikov oz. njihovih družin. O 
možnosti pridobivanja teh podatkov je vodstvo vrtca povprašalo svojega pooblaščenca za izvajanje 
Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Le ta je odgovoril, da vrtec nima pravne podlage za pridobivanje 
tovrstnih podatkov. V razpravo se je vključila še računovodja, ki je dodala, da te podatke pridobi že 
sodišče v primerih osebnega stečaja. V pripravi predloga za odpis dolga staršem so namreč tudi štirje, ki 
so v osebnem stečaju. Razprava je tekla še o objektivni presoji članov sveta glede odpisa dolgov, saj so 
mnenja, da je to izredno težka in nehvaležna naloga.  
 
Članica Ines Jagrič Križman je vprašala, ali se vrtec poslužuje tudi izvršbe na nepremičnine, kjer pa je 
ravnateljica odgovorila, da je postopek izvršbe na nepremičnine bistveno drugačen in dražji od postopka 
izvršbe na premičnine. Poleg tega gre za dolgovane zneske, ki niso sorazmerni z oceno nepremičnine. 
Pojavlja se tudi etično vprašanje glede poseganja upnika – vrtca v otrokov dom. Ravnateljica je še 
pojasnila, da vrtec sredstev za namen izvršb ne prejema.  
 
Članica Jerneja Šavrič je predlagala, da se zaupa presoji in predlogu računovodje vrtca, da člani 
sprejmejo sklep o odpisu predlaganega dolga in s tem zmanjšajo terjatve vrtca do staršev.  
 
Člani so skupaj z računovodjo, ki je o vsakem dolžniku ustno podala dodatne informacije, odločali o 
posameznem predlogu odpisa dolga. Zavzeli so stališče, da dolga ne odpišejo staršem, ki še imajo otroka, 



vpisanega v ta vrtec. Dolg se odpiše naslednjim dolžnikom, zavedenim pod številko na predlogu: 11, 12, 
1, 18, 23, 24, 28, 30. 
 
Računovodja je predlagala, da člani določijo kriterije, po katerih se naj bi v prihodnje odpisovali dolgovi.  
Člani nadalje predlagajo, da se o odpisu odloča enkrat letno na seji sveta vrtca, pred pripravo Poslovnega 
poročila vrtca.  
 
Predsednica je dala predloge sklepov na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 5: Sklep, da se odpiše dolg v višini 12.823,98 eur dolžnikom na predlogu pod številkami: 11, 
12, 1, 18, 23, 24, 28, 30 se sprejme. ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 1.  
SKLEP ŠT. 6: Sklep, da računovodja pripravi kriterije za odpis dolgov se sprejme. ZA 7 članov, PROTI 
nihče, VZDRŽAN 1. 
SKLEP ŠT. 7: Sklep, da se o odpisu dolga odloča enkrat letno na seji sveta vrtca, pred pripravo 
Poslovnega poročila vrtca, se sprejme. ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 1. 
 

K TOČKI 6: Obravnava in potrditev predloga Poročila o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za 
šolsko leto 2018/19 

 
Predsednica je glede na že prejeto gradivo člane pozvala k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlog, da 
se sprejme Poročilo o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2018/19, dala na 
glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 8: Sprejme se Poročilo o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2018/19. ZA 
8 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 7: Obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20 

 
Predsednica je glede na že prejeto gradivo člane pozvala k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlog, da 
se sprejme LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20, dala na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 9: Sprejme se LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20. ZA 8 članov, PROTI nihče, 
VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 8: Obravnava in potrditev predloga Publikacije Vrtca Mavrica Brežice 

 
Predsednica je glede na že prejeto gradivo člane pozvala k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlog, da 
se sprejme Publikacija Vrtca Mavrica Brežice, dala na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 10: Sprejme se Publikacija Vrtca Mavrica Brežice. ZA 8 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 9: Obravnava Poslovnika o delu Sveta Vrtca Mavrica Brežice 

 
Predsednica in ravnateljica sta predlagali, da se poslovnik obravnava na naslednji seji. Predsednica je 
dala predlog na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 11: Člani soglasno sprejmejo sklep, da se poslovnik obravnava na naslednji seji. ZA 8 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
 
 
 



K TOČKI 10: Spremljevalec za dolgotrajno bolnega otroka s sladkorno boleznijo tipa 1 

 
Predsednica je besedo predala ravnateljici, ki je članom predstavila aktivnosti, ki jih je vrtec v vezi z 
omenjeno problematiko že izvedel. Med drugim se je vključil tudi sindikat, katerega predsednica je tudi 
članica sveta vrtca, Darja Petan, ki je zbranim prebrala odgovor GO SVIZ, prejet nekaj ur pred sejo. V 
njem pojasnjuje, da zakonsko za takšne otroke spremljevalec ni možen, da pa že nekaj časa na MIZŠ 
obljubljajo spremembe v tej smeri, vendar brez konkretnega časovnega okvirja. Pravnik GO SVIZ je še 
dejal, da bo njeno pobudo posredoval predsedstvu za predšolsko vzgojo SVIZ, ki ima sejo 24. 10. 2019. 
 
Članica Jerneja Šavrič je vodstvu seznanila z revizijo Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: ZOPOPP) in predlagala, da se vloži komentar o spremembi 
zakonodaje v smeri dodelitve spremljevalca otrokom s SBT 1. Ravnateljica je dejala, da bo zadevo 
preučila.  
 
Članica Jerneja Šavrič je predlagala zaposlitev študenta medicine, ki je do določene mere strokoven 
oziroma že seznanjen z boleznijo in ravnanjem v takšnem primeru. Ravnateljica je podala zadržke glede 
predloga, saj gre v tem primeru za veliko odgovornost, ki je zakonsko ni možno naložiti študentu. 
 Pojasnila je, da je vrtec pred leti za podoben primer zaposloval osebo preko javnih del, ki je bila po 
izobrazbi zdravstveni tehnik, vendar to zakonsko več ni mogoče.  
  
Člani so se strinjali, da bo o tem še potrebno spregovoriti in zadevo peljati naprej. 
 

K TOČKI 11: Vprašanja in pobude 

 
Predsednica je člane pozvala k predlogom, pobudam ali vprašanjem.  
 
Članom je pojasnila, da jim je med drugim v gradivu poslala tudi mnenje Ministrstva za javno upravo, v 
katerem pojasnjuje določitev ocene delovne uspešnosti in izplačilo redne delovne uspešnosti 
ravnateljem. Sicer se bo o tem podrobneje razpravljalo na seji, kjer se bo določala ocena delovne 
uspešnosti.  
 
Nadaljnjih razprav ni bilo. 
 
Seja bila zaključena ob 20.00.  
 
 
Št.: 900-1/2017-57 
Datum: 17. 10. 2019 
 
 
 
Zapisala:  
Melita Sumrak 

                         Predsednica Sveta vrtca:  
Eva Petan  

 
 
 
 

  

 


