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Vrtec Mavrica Brežice 
 

 
Z A P I S N I K 

 
2. redne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila v 

četrtek, 19. 11. 2020, ob 17.00.  
Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja covod-19, je bila seja izvedena na daljavo, preko video 

konference.  
 
Prisotni:  

* Člani Sveta staršev: Antončič Anja, Bernhard Krstina, Bobarič Dina, Bučar Gregorevčič Tanja, Carl 
Dolores, Čerin Bernardka, Henigman Jerneja, Ines Jagrič Križman, Kostevc Katja, Krošelj Nataša, 
Kržan Maja, Lazić Tina, Lupšina Darija, Oblak Tadeja, Pečnik Petra, Peršak Sandra, Pavlenč Urška, 
Radanovič Mojca, Smajilović Klavdija, Šetinc Mojca, Tušar Tjaša, Urška Gramc, Zagode Jaka, Zajec 
Petra.  

* Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar in svetovalna delavka Sonja Bobek Simončič v vlogi 
zapisničarke.  

* Odsotni: Carl Dolores (opr.), Vučinić Predrag. 
 
Predsednica Sveta staršev (v nadaljevanju predsednica) je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost 
in ugotovila, da je prisotnih 21 članov. Svet staršev je bil ob predvidenem času sklepčen. 
 
Predsednica je predlagala dnevni red: 

 pregled zapisnika prejšnje seje; 

 predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev 

 imenovanje treh predstavnikov staršev za Svet Vrtca Mavrica Brežice (mandat: 10. 1. 2021 - 9. 1. 
2025) 

 razno: vprašanja, pobude in predlogi članov.  
 
 

K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šol. letu 2020/21, ki je bila 8. 10. 2020, je bil priložen v gradivu. 
Predsednica je odprla razpravo.  
 
Za razpravo ni bilo prijavljenih razpravljavcev, predsednica je zaključila razpravo in dala na glasovanje 
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice.  
 
Glasovanje: ZA: 21 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN: nihče. 
 
SKLEP 1: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 
2020/21.  
 
Seji se je pridružila Čerin Bernardka, ne seji je bilo prisotnih 22.članov.  
 

K točki 2: Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev 
 
V tajništvo vrtca je po e-pošti prispelo vprašanje enega od staršev, ki vrtcu očita neizvajanje programa v 
času epidemije in v času počitnic, saj naj bi izvajal le nujno varstvo. Očitano je bilo tudi to, da so z otroki 
nepoznane, zunanje osebe.  
Ravnateljica je povedala, da je vprašanje prejela pisno in nanj tudi že odgovorila, prav tako pisno. Na seji 
pa je podala še krajše ustno pojasnilo:  
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 nujno dežurstvo ne pomeni zgolj nujnega varstva; tako se imenuje, ker je NUJNO za starše, ki za 
svoje otroke v času epidemije nimajo druge možnosti varstva.  

 Pedagoški proces se v vrtcu izvaja enako, kot pred epidemijo in isto velja za čas počitnic.  

 Zaradi epidemije nekaterih dejavnosti, ki so načrtovane v LDN vrtca in oddelkov, ne moremo 
izvajati popolnoma v skladu z načrtovanim, zato izvajanje programa prilagajamo.  

 Naše vzgojno-izobraževalno delo je organizirano in se v vsakem obdobju načrtuje, izvaja in 
evalvira. Dokumentacija se vodi v programu eAsistent in je vodstvu vedno dostopna.  

 V vrtcu z otroki niso zunanje osebe. Npr: osebe, ki so zaposlene preko programa Javnih del, so 
pri nas zaposlene za določen čas. V skladu z dogovorom z ustanoviteljico študenti nadomeščajo 
bolniške odsotnosti vzgojiteljic. Za vse zahtevamo, da so to osebe, ki imajo končano srednjo 
vzgojiteljsko šolo in so v vrtcu prisotne ob drugem strokovnem delavcu v oddelku.   

 Res je, da vsem otrokom vedno ne moremo zagotoviti znanih oseb, na kar vpliva več faktorjev.  
Zagotovo pa so z njimi strokovno usposobljene osebe, kakor zahteva veljavna zakonodaja. 

 
Katja Kostevc: Pohvalila je organizacijo in strokovne delavke, ki v teh razmerah vse otroke sprejmejo z 
nasmehom in maksimalno poskrbijo, da se imajo otroci v vrtcu lepo. Vprašala je, ali je možnost, da bi 
otroka pripeljali v vrtec ob 6.15?  
Ravnateljica se je zahvalila za pohvalo. O odpiranju oddelka ob 6.15 pa je povedala, da je delo 
organizirano tako, da se pokriva poslovni čas posameznega oddelka. Če je ta daljši, je težko zagotoviti 
zagotavljanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19. Predlagala je, da napiše e-sporočilo 
pomočnici ravnateljice Nataši Kostrevc, ki ureja organizacijo dela.  
 
Smajilović Klavdija: Vzgojiteljica njihovega oddelka, Darja Petan, je nanjo naslovila sporočilo in jo 
prosila, da del tega predstavi na seji. Pohvalila je vodstvo, da vse zaposlene redno obvešča o ukrepih in 
posreduje navodila za delo. Pohvalila je tudi starše za njihovo razumevanje in da se hitro odzovejo na vsa 
e-sporočila vzgojiteljev. Ob tem je zagotovila, da so se strokovni delavci v oddelku potrudili za vse 
otroke, ki so v vrtcu, in da dnevi potekajo enako, kot so potekali pred epidemijo.  
 
Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica zaključila razpravo.  
 
K točki 3: Imenovanje treh predstavnikov staršev za Svet Vrtca Mavrica Brežice (mandat: 10. 1. 2021 - 

9. 1. 2025) 
 
Predsednica je povedala, da 9. 1. 2021 poteče mandat članom Sveta zavoda. Svet staršev mora 
imenovati nove tri predstavnike staršev v Svetu Zavoda. Trajanje mandata je 4 leta in se prekine in 
preneha z izpisom otroka člana iz vrtca ali iz osebnih razlogov.  
 
Predsednica je člane pozvala k podajanju predlogov za predstavnike staršev za Svet Vrtca Mavrica 
Brežice (mandat: 10. 1. 2021 - 9. 1. 2025). Predlogi so bili podani tako, da so člani v klepet zapisali ime in 
priimek predlaganega kandidata.  
 
Predlogi:  

 Anja Antončič, 

 Ines Jagrič Križman, 

 Maja Kržan, 

 Katja Kostevc in   

 Petra Zajec.  
 
Drugih predlogov ni bilo.  
 
Predsednica je je pozvala vse, ki so bili predlagani, da se izjasnijo o sprejemu kandidature. Kandidaturo 
so sprejele: Anja Antončič, Ines Jagrič Križman in Maja Kržan.  
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Ker je bilo število kandidatov enako kot število zahtevanih predstavnikov staršev v Svetu zavoda in je bila 
ob tem upoštevana tudi enakomerna zasedenost kandidatov po starostnih obdobjih otrok, je 
predsednica dala na glasovanje predlog za predstavnike staršev za Svet Vrtca Mavrica Brežice (mandat: 
10. 1. 2021 - 9. 1. 2025).  
 
Glasovanje: ZA: 22 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
SKLEP št. 2: Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice je imenoval tri predstavnike staršev za Svet Vrtca Mavrica 
Brežice, za mandat od 10. 1. 2021 do 9. 1. 2025: 

 Anjo Antončič,  

 Ines Jagrič Križman in   

 Majo Kržan.  
 
Predsednica je čestitala vsem trem predstavnikom staršev za Svet zavoda.   

 
 

K točki 7: Razno: vprašanja, pobude in predlogi članov 
 
Predsednica je pozvala k razpravi. 
 
Ravnateljica: Na pobudo prejšnje seje o situacijah v heterogenih oddelkih, ko se dogaja, da ima 
organizirano dejavnost le del skupine, mlajši otroci pa ostanejo v vrtcu, je še enkrat podala pojasnilo. 
Nekatere obogatitvene dejavnosti so po zahtevnosti načrtovane tako, da lahko sodelujejo le 5-6 letnik 
(npr. planinski izlet v naravo za 2015) in otroci od 3. do 4. leta takega izleta ne bi zmogli. Vrtec v naravi in 
sodelovanje z Zavodom za šport sta dejavnosti, ki sta načrtovani za otroke od 4 do 6 leta. Za 3-letnike pa 
so načrtovane gibalne urice, ki so po zahtevnosti njim tudi primerne. Kot zaključek obiskovanja vrtca za 
otroke, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo, organiziramo zaključni izlet v Ljubljano. 
Ogledamo si predstavo, ki je po zahtevnosti primerna za starejše otroke. Vse druge dejavnosti pa so 
organizirane za vse otroke. Ravnateljica je vprašala, kaj točno je imela članica v mislih, katere dejavnosti 
bi morali imeti vsi, pa jih 3 letniki v heterogenih oddelkih, niso imeli?  
 
Maja Kržan je poleg avtobusnega prevoza v Pišece omenila še umivanje zob. Meni, da je težko 3-letniku 
razložiti, da si doma morajo umivati zobe, v vrtcu pa so za to premajhni.  
Ravnateljica se je zahvalila za to pobudo in zagotovila, da bomo v vrtcu to proučili in poiskali rešitev za 
naslednja leta.  
 
Klavdija Smajilović je posredovala vprašanje enega izmed staršev oddelka, ki ga zastopa: Kako bo 
potekalo uvajanje meseca decembra?   
Ravnateljica: V takih epidemioloških razmerah se ne bo smelo uvajati v prisotnosti staršev. Sicer pa 
bomo videli, ko bomo dobili navodila pristojnih institucij.   
 
Klavdija Smajilović je posredovala vprašanje enega izmed staršev oddelka, ki ga zastopa: Zaradi nizkih 
vrednosti vlage v zraku po igralnicah, predlaga, da se namestijo vlažilci zraka.  
Ravnateljica: Preteklo leto smo imeli zaradi bolezenskih težav enega izmed otrok v eni izmed igralnic 
vlažilec zraka. V igralnico smo namestili dva vlažilca, ki pa sta komaj zagotavljala dvig vrednosti vlage v 
zraku na spodnjo dovoljeno mero. Vlažnost v igralnicah je, po besedah upravitelja strojnih inštalacij v 
vrtcu, povezana tudi z zunanjo vlago, ki jo prezračevalni sistem »potegne« v prostor. S tem se že dalj 
časa intenzivno ukvarjamo, merimo vlago in iščemo ustrezne rešitve. Spremljali bomo vlažnost zraka in 
če bo to potrebno, namestili vlažilce.   
 
Klavdija Smajilović: Kdaj lahko starši izpišejo otroka in ga vpišejo v drug vrtec (vprašanje ene izmed 
staršev v oddelku)? 
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Svetovalna delavka: Starši lahko otroka izpišete kadarkoli s podpisano izjavo o izpisu. Izpis velja s prvim 
dnem v naslednjem mesecu. Prav tako lahko starši vpišejo otroka v drug vrtec. V času, ko se v vseh vrtcih 
v brežiški občini pripravlja organizacija za novo šolsko leto, se lahko zgodi, da v drugem vrtcu otrok ne bo 
sprejet. Zato je najboljše, da z izpisom v trenutnem vrtcu starši počakajo do takrat, ko je mesto za otroka 
v novem vrtcu zagotovljeno. Predlagala je, da naj se starši za bolj natančne informacije obrnejo 
neposredno nanjo.     
 
Tina Lazić: Koliko otrok trenutno obiskuje vrtec? 
Ravnateljica: Trenutno vrtec obiskuje približno 10 % vseh vključenih otrok, med 45 in 49 otrok. Še vedno 
so potrebne prijave, na podlagi katerih oblikujemo organizacijo oddelkov in kadra. Poskušamo 
zagotavljati, da so skupaj otroci matičnih oddelkov in slediti kriteriju, da jih je v skupini čim manj. Po 
priporočilih in novih usmeritev naj bi bilo v oddelkih po 6 otrok. Ko pridejo v vrtec novi otroci, ki jih prej 
ni bilo, organiziramo novo skupino, nov »mehurček« in pri tem otroke čim manj mešamo med sabo.   
 
Tina Lazić: Ali se bodo po ponovnem odprtju vrtca stare skupine vzpostavile nazaj in bodo skupaj tisti 
otroci, ki so bili že prej v skupini? 
Ravnateljica: Otroci se bodo vrnili v svoje matične skupine.  
 
Tina Lazić: Zakaj se delo na domu razume, kot da imajo starši za te otroke varstvo zagotovljeno?  
Ravnateljica: Vlada je izdala odlok o organiziranju nujnega varstva v vrtcih, podrobnejšo organizacijo pa 
prepustila občinam. Na občini Brežice so najprej zbrali podatke, koliko staršev potrebuje vrtec, na 
podlagi katerih je župan določil obseg in potek nujnega varstva ter to uredil s svojim sklepom. Zato so 
navodila med posameznimi občinami različna. V vrtcu ne presojamo, na podlagi česa je določeno nujno 
varstvo. Potrebujemo namreč le potrdila delodajalcev od obeh staršev. Delo od doma je enakovredno 
delu na delovnem mestu, tako lahko delodajalec zaposlenemu izda potrdilo o tem, da ga na delovnem 
mestu potrebuje. Starši otrok do vključno 5. razreda osnovne šole pa imajo tudi pravico uveljavljati  
varstvo svojih otrok na domu.  
 
Maja Kržan: Kako vrtec ravna v primeru okužbe v vrtcu? 
Ravnateljica: V vrtcu smo imeli nekaj primerov okužb, in sicer pri starših. O tem, kako ravnati v takih 
primerih, odloča stroka, pristojne institucije pa izdajo navodila. V primeru, da je okužba potrjena pri 
otroku ali zaposlenemu, se zgodi, da gredo vsi iz tega oddelka v karanteno oz. samoizolacijo, oddelki pa 
se zaprejo. Zato je tako pomembno, da otrok in vzgojiteljev med sabo ne mešamo. Povedala je še, da 
smo do zdaj imeli samo eno okužbo pri zaposleni, ki je bila na čakanju na delo in ni bila v stiku s 
sodelavci. Pri upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja covid-19 smo zelo natančni in pazimo, da 
dosledno upoštevamo vse ukrepe.   
 
Tina Lazić: Glede na to, da imamo tako dobre rezultate, bi lahko apelirali na občino, da vrtec popolnoma 
odpre.   
Ravnateljica: To ni stvar občine. To je stvar NIJZ, občina se odloči le o tem, kako bo te ukrepe izvajala. 
 
Članica: Kako je v primeru enostarševske družine? 
Ravnateljica: Če ima skrbništvo samo eden od staršev, otrok pa biva samo pri njem in ne more zagotoviti 
drugega varstva, je potrdilo enega dovolj. Če pa otrok biva pri enem in pri drugem in če oba prihajata v 
vrtec, sta potrebni potrdili od obeh staršev.  
 
Maja Kržan: To, da v vrtcu ni okužb, kaže da v vrtcu dobro delate in dosledno upoštevate vsa navodila in 
ukrepe za preprečevanje širjenja covid-19, prav tako starši.   
 
Ravnateljica: Zaveda se, da otroci pogrešajo vrtec, otroke pa pogrešamo tudi v vrtcu.  

Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica zaključila razpravo.  
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Seja je bila zaključena ob 18.10. 
 
 
Svetovalna delavka: Sonja Bobek Simončič Predsednica Sveta staršev: Darija Lupšina  

 
 


