
Vrtec Mavrica Brežice  
 

Z A P I S N I K 
 

26. seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila 24. 2. 2020, ob 17. uri, 
v  Vrtcu Mavrica Brežice, Šolska ulica 5. 

 
 
Prisotni:  
predsednica: Eva Petan  
člani: Helena Črpič, Dragica Lokar, Renata Nakani, Darja Petan, Natalija Barkovič, Matija Kolarič, Tatjana 
Kosec. 
Odsotnost opravičili: Ajda Štrucl 
Odsotni: Jerneja Šavrič 
 
Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, računovodja Karmen Kelher Baškovč, poslovna sekretarka Melita 
Sumrak.  
 
Predsednica Sveta vrtca je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 9 
članov, odsotna 2. Svet vrtca je bil sklepčen ob 17. uri.   
 
Predsednica Sveta vrtca je z vabilom predlagala dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo o tekočem poslovanju zavoda.  
3. Obravnava Poslovnega poročila 2019. 
4. Obravnava in sprejem osnutka Finančnega načrta za leto 2020. 
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
6. Obravnava in potrditev spremembe LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20. 
7. Obravnava in sprejem spremembe Poslovnika o delu Sveta Vrtca Mavrica Brežice. 
8. Vprašanja in pobude. 

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 9 članov, PROTI 
nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 

 
Predsednica je odprla razpravo v zvezi z zapisnikom 25. seje, vendar se nanjo ni prijavil nihče. Predlog 
zapisnika je tako dala na glasovanje.  
SKLEP ŠT. 2: Zapisnik 25. seje Sveta vrtca je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 9 članov, PROTI nihče, 
VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 2: Poročilo o tekočem poslovanju zavoda 

 
Glede na to, da so člani gradivo prejeli na sami seji, je predsednica besedo predala ravnateljici, katera je člane 
seznanila z odprtjem novega oddelka v mesecu januarju 2020 in sicer v senzorni sobi vrtca.  Finančno stanje 
vrtca je predstavila računovodja. Gradivo je priloga tega zapisnika.  
 
Predsednica je člane pozvala k razpravi.  
Člana, Matijo Kolariča, je zanimalo, ali ima vrtec sprejet protokol glede roka plačila računov dobaviteljem. 
Računovodja je odgovorila, da vrtec nima sprejetega protokola.  
 
Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je predsednica drugo točko zaključila.  
 



K TOČKI 3: Obravnava Poslovnega poročila 2019 

 
Predsednica je predlagala, glede na to, da je bilo Poslovno poročilo 2019 poslano z vabilom, člani pa so prejeli 
tudi popravek poročila s pojasnilom, da se preide k razpravi.  
 
Člana, Matijo Kolariča, je zanimalo, zakaj je prišlo do razlike med dejanskim plačilom za delovanje vrtca s 
strani Občine Brežice in zneskom na Pogodbi o financiranju javnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice (sklenjena 
med vrtcem in Občino Brežice). Prav tako je opozoril na neodgovorno ravnanje občine in občinskega sveta v 
primeru cen oskrbnine za vrtec, kjer se le-te v letu 2018 niso korigirale in je zato ob določitvi novih cen v letu 
2019, prišlo do prevelikih razlik oziroma povišanj. Računovodja je pojasnila, da vrtec vsako leto po 
metodologiji izračuna cene na novo, potem pa se Občina Brežice odloči, ali se bodo korigirale ali ne. Kar pa 
zadeva razlike pri plačilu, pa bi morala pregledati postavke, na katere se to nanaša.  
 
Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je predsednica dala na glasovanje Poslovno poročilo za leto 2019 z 
dopolnitvami. 
 
SKLEP ŠT. 3: Poslovno poročilo 2019 z dopolnitvami je bilo soglasno sprejeto. Glasovanje: ZA 9 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 4: Obravnava in sprejem osnutka Finančnega načrta za leto 2020 

 
Predsednica je dejala, da je bil osnutek Finančnega načrta za leto 2020 poslan kot gradivo, prav tako 
korespondenca z Občino Brežice glede sprejema in potrjevanja osnutka finančnega načrta in finančnega 
načrta. Ravnateljica je na kratko pojasnila sam postopek sprejema finančnega načrta in poudarila, da Občina 
Brežice ne potrjuje osnutke predloga finančnega načrta, ker oni dajejo soglasja samo k finančnemu načrtu, za 
katerega pošljejo izhodišča. Računovodja pa je dodala,  da osnutek predstavlja ¨želje¨ vrtca, predvsem v delu, 
kjer govori o investicijah in sanacijah in služi Občini Brežice za orientacijo pri sestavi svojega načrta oziroma 
proračuna.  
Člani so v nadaljnji razpravi ugotovili, da nima pomena, da se osnutek sprejema, temveč se z njim samo 

seznanijo. Predsednica je predlagala, da se sklep, ki je bil sprejet na 11. korespondenčni (22. redni) seji, ki je 

potekala od četrtka, 27. 6. 2019, od 15. ure, do četrtka, 4. 7. 2019, do 15. ure popravi oziroma se izbriše: ki ga 

bo svetu zavoda, po pridobljenem soglasju ustanoviteljice na osnutek finančnega načrta, v obravnavo 

predlagala ravnateljica. 

 
Predsednica je dala predlog na glasovanje.  
 
SKLEP ŠT. 4: Popravi se sklep 3 iz 11. korespondenčne seje in sicer se izbriše del: ki ga bo svetu zavoda, po 
pridobljenem soglasju ustanoviteljice na osnutek finančnega načrta, v obravnavo predlagala ravnateljica. 
ZA 9 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 5: Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 

 
Predsednica je člane pozvala k razpravi glede ocene delovne uspešnosti ravnateljice in njenega Poročila o 
izpolnjevanju programa za leto 2019, ki so ga prejeli z vabilom na sejo. Razprave ni bilo, zato so člani pričeli z 
ocenjevanjem. 
 
 
 

1. Realizacija obsega programa.  
Predsednica je predlagala, da se ravnateljico oceni z najvišjo možno oceno – 25% in člane pozvala, če ima 
morebiti kdo še kakšen predlog. Teh ni bilo, zato je dala na glasovanje predlog 25%. 
SKLEP ŠT. 5: Ravnateljici se iz naslova realizacije obsega programa dodeli 25%. Glasovanje: ZA 9 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 



2. Kakovost izvedbe programa. 
Predsednica je predlagala, da se ravnateljico oceni z najvišjo možno oceno – 35%. Člane je pozvala k podaji 
morebitnih drugih predlogov, vendar ni bilo nobenega, zato je dala na glasovanje predlog 35%. 
SKLEP ŠT. 6: Ravnateljici se iz naslova kakovosti izvedbe programa dodeli 35%. Glasovanje: ZA 9 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

3. Razvojna naravnanost zavoda. 
Predsednica je predlagala najvišjo možno oceno – 35% in člane pozvala, če ima morebiti kdo še kakšen 
predlog.  
Člana, Matijo Kolariča, je zanimalo, ali obstajajo pri tej točki kakšni kriteriji za določitev ocene. Predsednica je 
odgovorila, da ne.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje predlog za dodelitev 35%. 
SKLEP ŠT. 7: Ravnateljici se iz naslova razvojna naravnanost zavoda dodeli 35%. Glasovanje: ZA 9 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev.  
Predlog predsednice je bil 5%. Člani so bili sicer pozvani k podaji drugih predlogov, vendar le-teh ni bilo, zato 
je predlog 5% dala na glasovanje. 
SKLEP ŠT. 8: Ravnateljici se iz naslova zagotavljanje materialnih pogojev dodeli 5%. Glasovanje: ZA 9 
članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 0. 
 
Na koncu je predsednica podala ugotovitveni sklep: 
SKLEP ŠT. 9: Svet zavoda je na seji dne 24. 2. 2020 ugotovil: 
1. Ravnateljica na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičena do dela plače za delovno uspešnost. 
2. Ravnateljica je dosegla 100,00% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 
Glasovanje: ZA 9 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Ravnateljica se je po končanem glasovanju vrnila na sejo, kjer ji je predsednica predstavila ugotovitvena 
sklepa.  
 

K TOČKI 6: Obravnava in potrditev spremembe LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20 

 
Predsednica je besedo predala ravnateljici, katera je člane seznanila s spremembo v zaposlitvi spremljevalca 
gibalno oviranega otroka. Vrtec je z 10. 2. 2020 na omenjenem delovnem mestu zaposlil javno uslužbenko, ki 
pa je po nekaj dneh dala odpoved in ji je tako sporazumno prenehalo delovno razmerje s 24. 2. 2020. 
Ravnateljica je članom pojasnila, da v priloženem gradivu Predlog spremembe LDN, kjer govori o imenu in 
priimku spremljevalke gibalno oviranega otroka, ta podatek več ne velja. 
 
Člana, Matijo Kolariča, je zanimalo, kako je z zaposlitvijo dodatne osebe v razvojnem oddelku vrtca, glede na 
to, da je bilo to sprejeto na seji Občinskega sveta s proračunom Občine Brežice. Ravnateljica je odgovorila, da 
je vrtec že podal na Občino Brežice predlog spremembe sistemizacije v tem delu in da, ko prejme soglasje, bo 
pričel s postopkom iskanja kandidata.  
 
Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je predsednica dala predlog spremembe LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko 
leto 2019/2020 na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 10: Sprejmejo se Spremembe LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2019/20. ZA 9 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 7: Obravnava in sprejem spremembe Poslovnika o delu Sveta Vrtca Mavrica Brežice 

 
Predsednica je člane pozvala, da gredo čez pripombe poslovnika. 
 
- Pripomba (v nadaljevanju P)1: datum se popravi na datum 26. seje 



- P2: člani se strinjajo s predlogom 
- P3: pripomba se preoblikuje v ¨zaposlenih zavoda¨ in se smiselno popravi čez celoten poslovnik 
- P4: člani se strinjajo s predlogom in so bili soglasni, da se doda novi člen, kjer se skladno s to pripombo 

vključi omenjeno besedilo 
- P5: člani se strinjajo s predlogom in so bili soglasni, da se omenjeno besedilo doda v člen, ki je omenjen v 

predhodni pripombi 
- P6: člani se strinjajo, da se uredi skladno s pripombo P3 
- P7: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P8: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P9: člani se strinjajo, da se briše 27. člen 
- P10: člani se strinjajo s pripombo 
- P11: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva in se briše 31. člen 
- P12: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva in se briše 31. člen 
- P13: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P14: člani se strinjajo s pripombo 
- P15 – P18: člani se strinjajo, da se člena 59 in 60 združita in preoblikujeta v smislu: Korespondenčno sejo 

se lahko izvede v izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine ali potrebe po takojšnjem 
sklicu seje. Predsednik sveta zavoda oblikuje predlog odločitve tako, da lahko član s povratno informacijo 
sporoči svoje strinjanje ali zavrnitev predloga.  

- P19: člani se strinjajo, da se pripomba upošteva delno. Doda se nov člen in se zapiše, da se zapisniki 
objavijo tudi na spletni strani vrtca, kadar pa le-ti ali njihove priloge vsebujejo občutljive ali varovane 
podatke, se takšni podatki prekrijejo.  

- P20: člani se strinjajo s pripombo 
- P21: član, Matija Kolarič, predlaga, da se omenjena pripomba ne upošteva in da se v poslovnik zapisujejo 

čim manj podrobnosti, ki imajo lahko kasneje v postopku posledice. Člani se strinjajo z Matijo Kolaričem 
in da se  zapisana pripomba ne upošteva 

- P22: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P23: člani se strinjajo s pripombo 
- P24: člani se strinjajo s pripombo 
- P25: člani se strinjajo s pripombo 
- P26: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P27: člani se strinjajo s pripombo in dodajajo, da se to smiselno vključi v 12. člen. 
- P28: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P29: člani se strinjajo, da se pripomba ne upošteva 
- P30: člani se strinjajo s pripombo 

 
Drugih razprav ni bilo. Vrtec pripravi korekcije omenjenega poslovnika in ga kot čistopis priloži h gradivu za 
naslednjo sejo.  
 
Predsednica je člane pozvala h glasovanju o omenjenih pripombah in sprejetih korekcijah.  
 
SKLEP ŠT. 11: Člani so soglasno sprejeli korekcije poslovnika. ZA 9 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 9: Vprašanja in pobude 

 
Predsednica je člane pozvala k predlogom, pobudam ali vprašanjem.  
 
Ravnateljica se je prijavila k razpravi in člane seznanila z novo pridobitvijo – igriščem ob Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice, ki je namenjeno tudi vrtčevskim otrokom. Upravljalec le tega bo Zavod za šport Brežice, dnevne 
preglede pa bo izvajal vrtec in sicer po prejemu ključev igrišča.  
 
Nadalje je ravnateljica člane seznanila s prezasedenostjo vrtca, ki nima več prostora za novi oddelek, vlog za 
vpis v vrtec pa je še za en oddelek. Vrtec se je sestal z Občino Brežice, kjer so skupaj prišli do rešitve, da se 
otroci, ki so vpisani v ta vrtec, vključijo v druge vrtce po občini, ki še imajo prosta mesta. Vrtec je staršem teh 
otrok že poslal obvestila o omenjeni rešitvi. Dejala je še, da so se pogovarjali tudi o centralnem vpisu v vrtce v 



Občini Brežice, vendar je to zaenkrat še neuradno informacija. O tem naj bi na Občini Brežice razpravljali na 
kolegiju Župana, ki bi podal uradno informacijo. Do seje je vrtec še ni prejel.  
 
Predsednica je, ker ni bilo več razprav, sejo zaključila ob 18.25. 
 
 
 
Del. št.: 900-1/2017-67 
Datum: 25. 2. 2020 
 
 
 
Zapisala:  
Melita Sumrak 

                            Predsednica Sveta vrtca:  
Eva Petan  

 
 
 
 

  

 


