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Vrtec Mavrica Brežice 
 

Z A P I S N I K 
 

4. redne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila v 
torek, 16. 3. 2020, ob 17.00, na daljavo preko video konference.  

 
Prisotni:  
* Člani Sveta staršev: Antončič Anja, Bernhard Krstina, Bobarič Dina, Bučar Gregorevčič Tanja, , Carl 

Dolores, Ines Jagrič Križman, Nika Kodrič, Kogoj Mojca, Krošelj Nataša, Kržan Maja, Lupšina Darija, 
Oblak Tadeja, Pečnik Petra, Peršak Sandra, Šetinc Mojca, Tušar Tjaša, Zagode Jaka.  

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

* Odsotni: Čerin Bernardka, Henigman Jerneja(opr.), Kostevc Katja (opr.), Lazić Tina(opr.) Pavlenč 
Urška (opr.), Radanovič Mojca (opr.), Smajilović Klavdija, Urška Gramc, Vučinić Predrag, Zajec Petra. 

 
Predsednica Sveta staršev (v nadaljevanju predsednica) je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost 
in ugotovila, da je prisotnih 16 članov. Svet staršev je bil ob predvidenem času sklepčen. 
 
Predsednica je predlagala dnevni red: 

1. pregled zapisnika prejšnje seje; 
2. izvolitev člana komisije za sprejem otrok v vrtec; 
3. razno: vprašanja, pobude in predlogi članov. 

 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 

 
Predsednica je predstavila zapisnik 2. seje Sveta staršev v šol. letu 2020/21, ki je bil 1. 2. 2021. Zapisnik 
so 4. 2. 2021 po e-pošti dobili na vpogled vsi člani in imeli čas, da so podali pripombe do 8. 2. 2021. 
Predvsem je bil poudarek na zapisu prisotnih članov, saj je pri delu na daljavo to težje spremljati. Zato je 
predsednica še enkrat pozvala vse prisotne člane, da preverijo omenjene podatke v zapisniku in 
sporočijo morebitne napake. Zapisnik bo ponovno poslan vsem članov.  
  
Predsednica je odprla razpravo.  
 
Za razpravo ni bilo prijavljenih razpravljavcev. Predsednica je zaključila razpravo in povzela: zapisnik 2. 
seje bo poslan vsem članom še enkrat z namenim, da vsak zase preveri ustreznost liste prisotnosti. Člani 
bodo to naredili v dogovorjenem roku (1 dan), nato bo zapisnik zaključen in tako tudi sprejet.  
 
 
 

K točki 2: izvolitev člana komisije za sprejem otrok v vrtec 
 
Predsednica je predstavila nalogo Sveta staršev, ki mora v skladu z 9. členom Pravilnika o kriterijih in 
postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice izmed predstavnikov staršev v svetu 
vrtca predlagati enega od treh članov Komisije za sprejem otrok v Vrtec Mavrica Brežice (v nadaljevanju 
komisija), za mandat dveh let. Med kandidati so lahko Maja Kržan, Anja Antončič in Ines Jagrič Križman.  
Predsednica je odprla razpravo in predala besedo ravnateljici, ki je za opis dela komisije pozvala 
svetovalno delavko Sonjo Bobek Simončič, ki je s strani vrtca zadolžena oseba za delovanje komisije.   
 
Sonja Bobek Simončič je predstavila namen in delo komisije.   
 
Predsednica je odprla razpravo. 
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Za razpravo ni bili več prijavljenih razpravljavcev. 
 
Predsednica je člane pozvala k podajanju predlogov za predstavnika staršev za komisijo. Vse tri članice, 
ki so izpolnjevale pogoje za imenovanje, se s svojo kandidaturo niso strinjale. Po dodatnih pojasnilih 
ravnateljice in svetovalne delavke je kandidaturo sprejela Anja Antončič.   
 
Predlog za predstavnika staršev za Komisijo za sprejem otrok v Vrtec Mavrica Brežice za Anjo Antončič 
Glasovanje: ZA: 16 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN: nihče. 
 
SKLEP št. 1: Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice je imenoval predstavnika staršev za Komisijo za 
sprejem otrok v Vrtec Mavrica Brežice Anjo Antončič.  
 
Predsednica je čestitala izbrani predstavnici.  
 

 
K točki 3: Razno: vprašanja, pobude in predlogi članov 

 
Predsednica je pozvala k razpravi. 
 
Ravnateljica je povedala, da ni prejela vprašanja ali pobude, ki bi bila namenjena za obravnavo na seji 
Sveta staršev. Prejela pa je obvestilo enega izmed staršev, ki ga želi predstaviti na seji.  
Obvestilo je povezano z nepravilnim parkiranjem pred vrtcem. Ena od mamic, ki je tudi članica Sveta 
staršev, je namreč povedala, da se je na tlakovnem delu pri vhodu B, kjer se postavi tudi zabojnik za 
zbiranje starega papirja, zgodila dogodek, ko naj bi nekdo z avtomobilom skoraj povozil otroka. Članica 
je ta dogodek prijavila policiji in o tem obvestila ravnateljico. Tudi ravnateljica je takoj poklicala na 
policijo z namenim pridobiti informacije in navodila, kaj še lahko vrtec za izboljšanje stanja naredi poleg 
tega, kar je že narejenega (tabla z obvestilom o možnosti uporabe parkirišča kot javnega v določenem 
času, ločeno parkiranje za zaposlene in uporabnike, pogosto opozarjanje in obravnavanje te teme na 
vseh nivojih). Dobila je informacijo, da policija preverja, če imajo zakonsko možnost, da tako parkiranje 
sankcionirajo in oglobijo.  
 
Mojca Kogoj je povedala, da je o tem ona seznanila ravnateljico in tudi predlagala rešitev: premične 
ovire. Še enkrat je poudarila, da bi to lahko uredili s postavitvijo premičnih fizičnih ovir, s katerimi bi 
preprečili možnost parkiranja in hkrati omogočili postavitev zabojnika.  
 
Ravnateljica: v vrtcu bomo najprej počakali na odgovor policije, če je možno to urediti tudi z opozorilom 
v obliki prometnega znaka. V primeru, da ne in se zadeve ne bodo uredile, bomo možnosti rešitve iskali v 
dogovoru z ustanoviteljico. O tem bo ravnateljica obveščala tudi Svet staršev.    
 
Predsednica Sveta staršev je še enkrat pozvala, da naj člani Sveta staršev apelirajo na starše, katerih 
predstavniki so, naj dosledno upoštevajo pravila parkiranja pred vrtcem.  

Za razpravo ni bilo več prijavljenih razpravljavcev, zato je predsednica zaključila razpravo.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
 

Svetovalna delavka: Sonja Bobek Simončič 

 

Predsednica Sveta staršev: Darija Lupšina  

 
 


