
Vrtec Mavrica Brežice 

 

 

Z A P I S N I K 

 

izredne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila v 

ponedeljek, 1. 2. 2021, ob 17. uri 

Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja covod-19 je bila seja izvedena na daljavo, preko video 

konference.  

 

Prisotni:  

* Člani Sveta staršev: Antončič Anja, Bernhard Krstina, Bučar Gregorevčič Tanja, Čerin 
Bernardka, Henigman Jerneja, Ines Jagrič Križman, Kostevc Katja, Krošelj Nataša, Kržan Maja, 
Lazić Tina, Lupšina Darija, Pečnik Petra, Peršak Sandra, Radanovič Mojca, Smajilović Klavdija, 
Šetinc Mojca, Tušar Tjaša, Urška Gramc, Zagode Jaka, Zajec Petra, Vučinić Predrag, Mojca 
Kogoj, Nika Kodrič, Pavlenč Urška 

* Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar in pomočnica ravnateljica Nataša Kostrevc v vlogi 
zapisničarke.  

* Odsotni: Oblak Tadeja, Carl Dolores (opr.), Bobarič Dina,  
 

Predsednica Sveta staršev (v nadaljevanju predsednica) je pozdravila vse prisotne. Pojasnila je, da je 

bil izredni sestanek Sveta staršev sklican zaradi izraženega nezadovoljstva zaradi novega odloka vlade 

(Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 

in samostojnih visokošolskih zavodih, UL RS št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021).  

Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih 25 članov. Svet staršev je bil ob predvidenem času 

sklepčen. 

Predsednica je predlagala dnevni red: 

 pregled zapisnika prejšnje seje; 

 nujno varstvo za starše kritične infrastrukture, po spremenjenem odloku 

 razno: vprašanja, pobude in predlogi članov.  
 

K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šol. letu 2020/21, ki je bila 19. 11. 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 2. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice.  

Glasovanje: ZA: 24 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN: nihče. 

 



SKLEP 1: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 

2020/21.  

K točki 2: Nujno varstvo za starše kritične infrastrukture, po spremenjenem odloku 
 

Z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, UL RS št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021 (v nadaljevanje: 

Odlok) se je spremenil sistem zagotavljanja nujnega varstva otrok v vrtcih Občine Brežice, pa tudi v 

vseh vrtcih v »črnih« regijah.  

Predsednica je pojasnila, da je ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice po prejemu okrožnice in odloka 

naredila vse, kar je v njeni moči, da bi opozorila na nov odlok in njegove posledice.  Kontaktirala vse 

pristojne inštitucije in organe ter  jih opozorila na  nov odlok in njegove posledice,  podala je tudi 

predlog za spremembo odloka.  

Nato je predsednica pozvala starše k predlogom za rešitev situacije, ki jo je povzročil novi odlok. 

Tina Lazič je vprašala, kaj sploh lahko naredijo starši, da bodo podprli ravnateljico.  

Silvija Komočar je pojasnila, da nje ne morejo podpreti, da ona jev okviru svojih pristojnosti izkoristila 

vse vzvode, ki jih je lahko, da bi opozorila na nemogoče stanje, ki ga je povzročil nov odlok. Pojasnila 

je, da je sodelovala tudi z Občino Brežice. Občine so s tem novim odlokom izgubile pristojnost glede 

odločanja, kako bo organizirano nujno dežurstvo v vrtcih v njihovih občinah, je pa naša oblina 

naklonjena temu, da ostanejo dežurni vrtci za vse starše, ki to potrebujejo in dokazujejo s potrdilom 

delodajalca, da so potrebni na delovnih mestih.  

Ob tem je opozorila tudi na problem delovanja oddelka s prilagojenim programom in otrok s posebnimi 

potrebami, ki v tem času izgubljajo pomembno specialno pedagoško podporo, za te otroke pa je vsaka 

minuta pri zgodnjem odkrivanju in nudenju pomoči in podpore še toliko bolj pomembna.  

Tin Lazič: Kje je vzvod za ta odlog? 

Silvija Komočar: Pojasnil k sprejetem odloku ni bilo. 

Mojca Kogoj: Menim, da je do tega prišlo, ker so se odpirale šole in so dali zraven še vrtce. 

Tina Lazič: Ali ta odlok velja samo v času, ko je naša regija črna? 

Silvija Komočar: Odlok opredeljuje tako rdeče kot črne regije. Ko bo naša regija epidemično rdeča, bodo 

veljala druga pravila in bodo vrtci odprti v polnem obsegu. Vsaj zdaj je tako. 

Sandra Peršak: Ali imate predpisane obrazce? 

Silvija Komočar: Obrazec ni predpisan. Oblikovali pa smo ga tako, da se delodajalec sam opredeli, v 

kateri sektor sodi, saj vrtec za to nima pristojnosti. Pričakovali smo, da se bodo delodajalci oglasili, še 

posebej tisti, ki zaposlujejo veliko število ljudi. Danes smo se z nekaterimi delodajalci dogovorili, da v 

lastnem obrazcu, ki ga bodo oblikovali za svoje zaposlene, konkretno opredelijo sektor, v katerega 

spadajo. S takšnim potrdilom je zakonu zadoščeno in ga v vrtcu lahko sprejmemo. 

Sandra Peršak: Predlagam, da počakamo na konec tedna. Lahko, da bodo že do takrat spremembe. 

Tina Lazić: Jaz sem za to, da se s tem počaka. 

Darija Lupšina: Jaz se s tem ne strinjam. Zdaj, ko je vroče, moramo povedati izraziti naše nestrinjanje 

in se upreti temu stanju.  



Sandra Peršak: To bo trajalo največ dva tedna, nato bo regija rdeča, dokler se mi dogovorimo, dokler 

eden napiše, dokler se vse pripravi bo minil teden. S tem je veliko dela. Sem mnenja, da se moramo 

zavzeti samo za spremembo nujnega dežurstva. Ne upam si reči in se podpisati pod to, da zahtevamo 

vrnitev vseh otrok v šole in vrtce. Stvar ni enostavna, je resna. Sama sem prebolela Covid in še zdaj 

nisem čisto dobra. Ne smemo se vtikati v to, da rečemo, zdaj pa gremo vsi v šole in vrtce. 

Tina Lazič: Naj se javi tisti, ki bo to naredil (oblikoval dopis). 

Sandra Peršak: Pozovimo starše, vsak od nas pa opiše eno zgodbo.  

Silvija Komočar: Predlagam, da si naredite skupen googlov dokument, kamor boste vpisovali vsi.  Tisti, 

ki  bo pripravljal dopis, pa bo imel lažje delo. Prav je, da sodelujete vsi, vsi ste člani sveta vrtca in ne 

more vse breme pasti na predsednico. Člani sveta staršev ste predstavniki vseh staršev v vrtcu in tako 

je nujno, da poberete mnenja vseh staršev. Predlagam, da se pri zagovarjanju odpiranja vrtcev 

naslonimo na dognanja zdravstvene stroke, saj temeljijo ukrepi na varovanju zdravja. Odprtje lahko 

zagovarjamo le, če stroka meni, da je varno.  

Sandra Peršak: Potrebovali bi podatke, koliko otrok je prej obiskovalo vrtec. Koliko je bilo okužb in 

karanten.  

Silvija Komočar: Te podatke v vrtcu imamo in jih lahko zagotovimo. 

Maja Kržan: Primerjamo lahko s statističnimi podatki na primer z Novim mestom. Številke so edine, ki 

jih lahko uporabimo. Dejstvo, da je bil ukrep v naši občini takšen, da smo starši že prej prinašali potrdila.  

Sandra Peršak: Pri nas na pošti sedaj nismo še izdali potrdil, ker še ne vemo, ali sodimo v prometno 

infrastrukturo. Kar nekaj naših ljudi bo verjetno jutri ostalo doma in bomo imeli pomanjkanje kadra.  

Kristina Bernhard: Ali je nujno, da prinesejo izključno ta potrdila, ki jih je podal vrtec?  

Silvija Komočar: Če delodajalec v svoje potrdilo zapiše, da njegova dejavnost sodi v kritično 

infrastrukturo ali v izjeme, je potrdilo v redu. Mi nismo pristojnosti za preverjanje potrdil. 

Urška Pavlenč: Ali boste lahko organizirali delo v mehurčkih? 

Silvija Komočar: Kot veste, smo vas v prejšnjem tednu pozvali, da natančno opredelite uro, ko 

potrebujete vrtec za svoje otroke. Ko bo naša regija postala rdeča, NIJZ ob popolnem odprtju vrtcev 

priporoča, koliko otrok naj bo v skupini. Ker pričakujemo, da se bodo otroci vrnili v vrtec, tega 

priporočila ne bomo mogli v celoti izvest, saj nimamo rezervnih igralnic, da bi lahko upoštevali normativ 

polovičnega števila otrok v oddelkih. Bomo pa delo organizirali tako, da bomo delali v mehurčkih. Za 

vsak oddelek posebej bomo organizirali drugačen poslovni čas glede na izražene potrebe staršev. Nekaj 

malega bo tudi selitev otrok iz oddelka v oddelek. Nekateri oddelki bodo morali obratovati od petih ali 

pol šestih zjutraj pa do štirih, petih popoldan. Vse to pa bo šlo na račun sočasnosti v oddelkih. Smo pa 

letos končno uspeli na razpisu za Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju in pridobili tri pomočnice 

vzgojiteljic - začetnice, ki bodo financirane z evropskimi sredstvi. Pridobili smo tudi dve zaposliti preko 

programa Usposabljanje na delovnem mestu ter preko programa javnih del.  

Darija Lupšina: Prejela sem klic predsednika Sveta staršev OŠ Brežice, ki me je vprašal, ali smo za to, da 

se povežemo. 

Klavdija Smajilović: Moramo se povezati. Več ko nas je, močnejši smo. 

Maja Kržan: Strinjam se s povezovanjem, vendar popolno odpiranje šol zdaj ni naš problem 

Darija Lupšina: Šola ima sejo na temo odpiranja šol. To  sta dve ločeni situaciji. 



Kristina Bernhard: Lahko se povežemo, ampak mi imamo problem z nujnim varstvom. 

Klavdija Smajilović: Moramo udarit po mizi in reči odpiramo se. Jaz sem za to, da stopimo skupaj. 

Sandra Peršak: Šole so odprte za nujno varstvo zato, da se razbremeni država. Če bi šole odprli zaradi 

znanja, bi odprli višje razrede. Od 1. do 3. razreda lahko sami učimo otroke. Jaz sem s svojimi otroki 

zelo rada doma in oni z menoj.  

Darija Lupšina: Tudi jaz sem rada s svojimi otroki in otroci z mano. Vendar to ne vodi več nikamor. To 

ni kakovosten čas, saj hkrati delamo od doma, šolamo otroke in skrbimo za najmlajše. Nikjer nismo 100 

odstotni. 

Katja Bernhard: Jaz sem za to, da najprej odpremo nazaj nujno varstvo kot je bilo prej. Gremo korak po 

korak.  

Urška Pavlenč: Tudi jaz lahko pomagam. 

Darija Lupšina: Pripravila bom googlov dokument, kot je predlagala Silvija. 

 

Nekdo izmed članov predlaga še skupen dopis za vse starše, za katerega predsednica pove, da ga bo 

sestavila in poslala vsem članom. 

Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica zaključila razpravo.  

SKLEP 2:  

 predsednica bo pripravila skupen dopis za člane, ki ga bodo posredovali vsem staršem 

 predsednica bo oblikovala skupen Googlov dokument, ki ga bodo sooblikovali vsi člani v dopis 

za pristojne institucije s pobudo k odpravljanju posebnih pogojev, ki jih določa Odlok 

 vrtec bo podal svetu staršev podatke o prisotnosti otrok v času priprtih vrtcev 

 vrtec bo pridobil podatke o predšolskih otrocih, ki so preboleli Covid-19 (v Zdravstvenem domu 

Brežice in Splošni bolnišnici Brežice) 

 

Seja je bila zaključena ob 18.35. 

 

Pomočnica ravnateljice: Nataša Kostrevc Predsednica Sveta staršev: Darija Lupšina  

 

 

 


