
Vrtec Mavrica Brežice  
 

 

Z A P I S N I K 
 
 

3. seje redne seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila 25. 2. 2021, ob 17. uri, 
izvedena na daljavo preko video konference. 

 
 

Prisotni:  
- predsednik Sveta vrtca: Rok Godler  
- člani: Črpič Helena, Kolarič Matija, Kosec Tatjana, Lokar Dragica, Meglič Sandra, Petan Darja 

Odsotnost opravičili: Antončič Anja, Barkovič Natalija, Jagrič Križman Ines, Kržan Maja 
Odsotni: / 
 
Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, tajnica VIZ Melita Sumrak, računovodja Karmen Kelher Baškovč.  
 
Predsednik je zbrane pozdravil, preveril prisotnost in ugotovil, da je prisotnih 7 članov. Svet vrtca je bil 
sklepčen ob 17.00. 
 

Predsednik Sveta vrtca je z vabilom predlagal dnevni red: 
1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo o tekočem poslovanju zavoda.  
3. Obravnava Letnega poročila za leto 2020. 
4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
5. Obravnava in potrditev spremembe LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2020/21. 
6. Vprašanja in pobude. 

 
Člane je pozval k razpravi, vendar se ni prijavil nihče. Predlog je dal na glasovanje. 

 
SKLEP ŠT. 1: Člani so se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI 
nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 2: Poročilo o tekočem poslovanju zavoda 

 
Predsednik je besedo predal računovodji, ki je člane seznanila s finančnimi podatki o poslovanju vrtca. 
Opozorila je na težave pri obveznostih do dobaviteljev, kjer je odprtih računov za 90.463,06 eur. Vrtec tako 
zamuja s poravnavo svojih obveznosti tudi do 11 mesecev. Gradivo je priloga tega zapisnika.  
 
Predsednik je člane pozval k razpravi.  
Razprav ni bilo, zato je predsednik točko zaključil.  
 

K TOČKI 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 

 
Predsednik je, glede na to, da je bil zapisnik poslan z vabilom, odprl razpravo v zvezi z zapisnikom 2. redne (1. 
korespondenčne) seje, vendar se nanjo ni prijavil nihče. Predlog zapisnika je tako dal na glasovanje.  
 
SKLEP ŠT. 2: Zapisnik 2. redne seje Sveta vrtca je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, 
VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 3: Obravnava Letnega poročila za leto 2020 

 
Predsednik je predal besedo ravnateljici. Le-ta je dejala, da glede na to, da so bili člani z vabilom pozvani k 
zastavljanju vprašanj o Letnem poročilu, vrtec ni prejel nobenega. Oglasil se je član, Matija Kolarič, ki se je 
sicer opravičil, ker vprašanja ni zastavil prej, in ga je zanimalo, koliko dolga je bilo staršem odpisanega v letu 
2020. Odgovorila mu je računovodja, ki je pojasnila, da ni bilo odpisanega nič. Podatek za leto 2019 pa bo 
posredovala članom po elektronski pošti.  



 
Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje Poslovno poročilo za leto 2020. 
 
SKLEP ŠT. 3: Poslovno poročilo za leto 2020 je bilo soglasno sprejeto. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, 
VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 4: Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 

 
Predsednik je besedo predal ravnateljici, katera je ob poročilu, ki jim je bilo poslano z vabilom, dodala še 
pojasnilo, da nekatere stvari iz LDN niso bile realizirane zaradi epidemije in okrnjenega delovanja v letu 2020. 
Je pa bilo izpeljanih nekaj zadev, ki pa niso bile načrtovane v LDN. Pojasnila je še, da kljub manjšemu številu 
prisotnih otrok v vrtcu, v lanskem letu, vodstvo in uprava vrtca nista imela nič manj dela, mogoče še več, saj 
je bilo potrebno nenehno prilagajati organizacijo dela, pa tudi dokumentacije in postopkov je bilo več. 
 
Predsednik je člane pozval k razpravi, vendar se ni nihče prijavil.  
Člani so pričeli z ocenjevanjem, pred tem pa je ravnateljica zapustila sejo. 
 

1. Realizacija obsega programa.  
Predsednik je predlagal, da se ravnateljico oceni z najvišjo možno oceno – 25% in člane pozval k morebitnemu 
dodatnemu predlogu. Drugega predloga ni bilo, zato je dal na glasovanje, da se ravnateljici dodeli 25%.  
 
SKLEP ŠT. 4: Ravnateljici se iz naslova realizacije obsega programa dodeli 25%. Glasovanje: ZA 7 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

2. Kakovost izvedbe programa. 
Predsednik je predlagal, da se ravnateljico oceni z najvišjo možno oceno – 35%. Člane je pozval k 
morebitnemu dodatnemu predlogu. Drugega predloga ni bilo, zato je dal na glasovanje, da se ravnateljici 
dodeli 35%. 
 
SKLEP ŠT. 5: Ravnateljici se iz naslova kakovosti izvedbe programa dodeli 35%. Glasovanje: ZA 7 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

3. Razvojna naravnanost zavoda. 
Predsednik je predlagal najvišjo možno oceno – 35% in člane pozval, če ima morebiti kdo še kakšen predlog.  
Drugega predloga ni bilo, zato je dal na glasovanje, da se ravnateljici dodeli 35%. 
 
SKLEP ŠT. 6: Ravnateljici se iz naslova razvojna naravnanost zavoda dodeli 35%. Glasovanje: ZA 7 članov, 
PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev.  
Predlog predsednika je bil 5%. Člani so bili sicer pozvani k podaji drugih predlogov, vendar le-teh ni bilo, zato 
je predlog 5% dal na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 7: Ravnateljici se iz naslova zagotavljanje materialnih pogojev dodeli 5%. Glasovanje: ZA 7 
članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 0. 
 
Predsednik je ugotovil, da seštevek vseh ocen znaša 100%. 
  
Predsednik je člane seznanil z načinom dodeljevanja delovne uspešnosti, ki je po navodilih MIZŠ od 2 do 5% 
ravnateljičine osnovne plače v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Predlagal je, da se ji dodeli 5%. Člane je 
pozval k podaji drugih predlogov, ki pa jih ni bilo, zato je dal predlog 5% na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT. 8: Ravnateljici se dodeli izplačilo delovne uspešnosti v višini 5% njene osnovne plače v obdobju 
od 1. 7. do 31. 12. 2020. Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 0. 
 
Ravnateljica se je po končanem glasovanju vrnila na sejo.  
 
 
 



K TOČKI 5: Obravnava in potrditev spremembe LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2020/21 

 
Predsednik je besedo predal ravnateljici, katera je člane seznanila s spremembami v LDN: 

- na strani 10 se spremeni besedilo: ZVEZDICA (Ekonomska in trgovska šola Brežice), Bizeljska cesta 
45. V pritličju Ekonomske in trgovske šole sta 2 oddelka 1. starostnega obdobja.  

- na strani 13 se spremeni v tabeli 5 v rubriki Oddelki za otroke 1 – 2 let homogeni v 4. stolpcu 1. 
vrstice iz 8 v 9 in zadnje vrstice iz 26 v 27. 

- na strani 16 se doda v tabeli 11 34. vrstica, in sicer lokacija ZVEZDICA (Ekonomska in trgovska šola 
Brežice), Bizeljska cesta 45, poslovni čas: 6.30  -  16.00, 2. igralnica, vodja oddelka: Adrijana Jordan in 
pomočnica vzgojiteljice: Natalija Babič. 

  
Predsednik je v zvezi s spremembami odprl razpravo, vendar se ni prijavil nihče, zato je predlagane 
spremembe LDN dal na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 9: Predlagane spremembe LDN za šolsko leto 2020/2021 se soglasno sprejmejo. Glasovanje: ZA 7 
članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 0. 
 

K TOČKI 6: Vprašanja in pobude 

 
Predsednik je pozval člane k razpravi. 
 
Član, Matija Kolarič, je prisotne seznanil z načrtovanjem izgradnje podružnične šole OŠ Brežice in glede na 
situacijo pomanjkanja prostora za oddelke v vrtcu predlagal, da se povpraša in poizve, ali je možno načrtovati 
še prostore za potrebe vrtca.  
Ravnateljica se mu je za to informacijo zahvalila in dejala, da se bo o tem pozanimala in preučila zakonodajo.  
 
Članica, Tatjana Kosec, je izrazila nezadovoljstvo s planiranjem ustanoviteljice ob izgradnji OŠ in vrtca v 
preteklosti, kjer jim je očitalo slabo predvidevanje potreb po prostoru v prihodnosti.  
Ravnateljica ji je odgovorila, da je po njenem mnenju ustanoviteljica ravnala racionalno, saj so v času 
izgradnje omenjenih stavb, nastale analize, ki so govorile o upadu rojstev in posledično zmanjšanju števila 
otrok v vrtcih in šolah, ki naj bi bilo najnižje v letu 2020. Situacija danes pa je ravno nasprotna, saj primanjkuje 
prostora tako v vrtcu, kot tudi v šoli.  
Ravnateljica je izpostavila problematiko velikosti igralnic, kjer je z zakonsko določenim rokom (do leta 2023), 
potrebno zagotoviti kvadraturo v skladu z veljavnimi normativi. Ker vrtec že ob izgradnji ni zagotavljal 
priporočene kvadrature igralnic po veljavni zakonodaji (60m2) oziroma najnižje dovoljene 50 m2, bo po 
preteku tega roka, najverjetneje potrebno zmanjšati število otrok v oddelkih, da se bo zadostilo 
predpisanemu normativu velikosti igralnice na otroka. To pa bo lahko posledično privedlo do še večjih potreb 
po dodatnih prostorih vrtca.  
 
Članico, Tatjano Kosec, je zanimalo, koliko je v vrtcu otrok, ki niso iz mesta Brežice oz. iz šolskega okoliša 
Brežic.  
Ravnateljica je odgovorila, da tega podatka nima pri sebi in je dodala, da zakonodaja dopušča prostovoljno 
izbiro vrtca, ne glede na šolski okoliš. Na novo sprejeti Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja 
predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice določa »Centralni čakalni seznam«, ki je skupen seznam čakajočih 
otrok pod šifro za vseh osem javnih vrtcev in se oblikuje iz čakalnih seznamov vseh vrtcev v Občini Brežice. 
Omogoča popolnjevanje prostih mest v vseh osmih vrtcih.  
  
Predsednik je v zvezi s 4. točko dnevnega reda, člane pozval še h glasovanju o ugotovitvenem sklepu glede 
ocene delovne uspešnosti ravnateljice in predlagal naslednje: 

1. Ravnateljica je upravičena do izplačila 5% delovne uspešnosti. 
2. Ravnateljica je dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

SKLEP ŠT. 10: Svet zavoda je na seji dne 25. 2. 2021 ugotovil:  
1. Ravnateljica je upravičena do izplačila 5% delovne uspešnosti. 
2. Ravnateljica je dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

Glasovanje: ZA 7 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN 0. 
 

Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil. 
 



Seja bila zaključena ob 17.58.  
 
Datum: 26. 2. 2021 
Del. št.: 900-3/2020-4 
 
 
  
 
Zapisala:  
Melita Sumrak 

Predsednik Sveta vrtca:  
Rok Godler  

 


