
Vrtec Mavrica Brežice  
 

 

Z A P I S N I K 
 
 

11. redne seje Sveta Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila 18. 10. 2022, ob 17. uri, 
V zbornici Vrtca Mavrica Brežice. 

 
 

Prisotni:  
- namestnik predsednika Sveta vrtca: Matija Kolarič  
- člani: Avšič Anja, Barkovič Natalija, Chelstowski Lea, Črpič Helena, Jagrič Križman Ines, Lokar Dragica, 

Meglič Sandra, Petan Darja 
Odsotnost opravičili: Kosec Tatjana 
Odsotni:  
 
Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar, tajnica VIZ Melita Sumrak, računovodja Špela Kimovec Capl.  
 
Namestnik predsednika je zbrane pozdravil, preveril prisotnost in ugotovil, da je prisotnih 9 članov, z 
glasovalno pravico 8. Svet vrtca je bil sklepčen ob 17.00. 
 

Namestnik predsednika Sveta vrtca je z vabilom predlagal dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo o tekočem poslovanju zavoda.  
3. Sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice-predstavnika 

staršev. 
4. Obravnava in potrditev predloga Poročila o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko 

leto 2021/22. 
5. Obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2022/23. 
6. Seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2021. 
7. 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 8 članov, PROTI 
nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 1: Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje 

 
Namestnik predsednika je, glede na to, da je bil zapisnik poslan z vabilom, odprl razpravo v zvezi z zapisnikom 
10. redne seje, vendar se nanjo ni prijavil nihče. Predlog zapisnika je tako dal na glasovanje.  
 
SKLEP ŠT. 2: Zapisnik 10. redne seje Sveta vrtca je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 8 članov, PROTI 
nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 2: Poročilo o tekočem poslovanju zavoda 

 
Namestnik predsednika je besedo predal računovodji, ki je člane seznanila s finančnimi podatki o poslovanju 
vrtca. Gradivo je priloga tega zapisnika.  
 
Namestnik predsednika je vprašal, kako je z odpisom terjatev, glede na to, da so nekatere zadeve odprte že 
več let, vrtec pa je bil neuspešen pri uporabi za to namenjenih pravnih sredstvih.  
Računovodja se je strinjala z možnostjo odpisa in dejala, da bo pripravila predloge za odpis terjatev.  
 
Nadalje je namestnik želel več informacij glede zamude plačil vrtca dobaviteljem.  



Računovodja je pojasnila, da je trenutno stanje takšno, da se plačuje z več mesečnim zamikom, kar je razlog 
drastičnim podražitvam energentov, da pa se trudi, da bi bilo to čim bolj tekoče, v okviru zmožnosti in 
likvidnosti vrtca. 
Ravnateljica je dodala, da je ustanovitelj podal smernice, da naj bi se sredstva prerazporedila iz materialnih 
stroškov, vendar ta prerazporeditev zaradi prenizkih sredstev za ta namen ne bo možna. Župan je vsem 
javnim zavodom zagotovil, da občina kot njihov ustanovitelj ne bo pustila, da bi bili nelikvidni. 
 
Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je namestnik predsednika točko zaključil.  
 

K TOČKI 3: Sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice –  
predstavnika staršev 

 
Namestnik predsednika je člane seznanil z izvolitvijo nove članice (Chelstowski Lea) kot predstavnice staršev, 
kateri je tudi predal besedo, da se je na kratko predstavila.  
 

Ker ni bilo razprav, je namestnik predsednika člane povabil h glasovanju o Sklepu o imenovanju 
nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice - predstavnika staršev. 
 

SKLEP ŠT. 3: Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice - predstavnika 
staršev (Chelstowski Lea) je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 8 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče 
 
S potrditvijo tega sklepa, je članica Lea Chelstowski pridobila pravico glasovanja na sejah Sveta vrtca. 
 

K TOČKI 4: Obravnava in potrditev predloga Poročila o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za 
šolsko leto 2021/22 

 
Namestnik predsednika je k besedi povabil ravnateljico, ki je povedala, da je bil LDN 2021/22 skoraj v celoti 
realiziran z izjemo nekaterih dejavnosti, za kar je na kratko pojasnila tudi razloge. Izpostavila je tečaj 
privajanja na vodo, za katerega razlog ni bila samo epidemija in takratne razmere v državi, temveč tudi 
odsotnost ene izmed vaditeljic. Ravnateljica je še pojasnila, da se tudi za letošnje šolsko leto načrtuje izvedba 
te dejavnosti in da bi morebitno odsotnost vaditeljice rešili z načrtovanjem dejavnosti v obliki več manjših 
skupin otrok.  
Dodala je še, da tudi vsi izleti otrok niso bili vsi realizirani, kjer je razlog tudi epidemija. Sicer pa je člane 
pozvala k razpravi in morebitnim vprašanjem.   
 

Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je namestnik predsednika dal na glasovanje Poročilo o uresničevanju LDN 
Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2021/22. 
 

SKLEP ŠT. 4: Poročilo o uresničevanju LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2021/22 je bilo soglasno 
sprejeto. Glasovanje: ZA 9 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 5: Obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2022/23 

 
Namestnik predsednika je besedo predal ravnateljici, ki je pojasnila nepopolno tabelo številka 28 – Dodatne 
dejavnosti. V septembru, ko nastaja in je tudi zaključen predlog LDN, se prijave za dodatne dejavnosti šele 
zbirajo in oblikujejo skupine otrok. Ker je LDN živ dokument, se bodo ti podatki dopolni naknadno. Člane je še 
seznanila z novo dodatno dejavnostjo, ki jo bo izvajal Rokometni klub Brežice.  
Dejala je še, da se bomo v okviru prednostne naloge v letošnjem šolskem letu poglobljeno posvetili 
načrtovanju, izvedbi in evalvaciji pedagoškega dela, ki bo v središče postavila vključenost otroka v dejavnost. 
Člane je še seznanila z načrti za nadaljnje sodelovanje v projektu VIDUKIDS, v okviru katerega je bil v prakso 
do sedaj že zelo uspešno implementiran nov pedagoški pristop pri zgodnjem učenju matematike. V letošnjem 
šolskem letu pa je s strani MIZŠ Vrtec Mavrica Brežice priznan tudi kot učno središče na nacionalni ravni in bo 
program zgodnjega učenja matematike skozi uporabo video produkcije predstavil še drugim zainteresiranim 
vrtcem v Sloveniji. 
  
Članica Ines Jagrič Križman je vprašala kako uspešni so bili vpisi otrok za šolsko leto  2022/2023.  



Ravnateljica je pojasnila, da se je prvič zgodilo, da je bilo vpisanih otrok za en oddelek manj – prosta je 
igralnica v Šolski ulici, kjer pa bo že v decembru pričel z delom polovični oddelek, do konca pa se bo napolnil v 
januarju 2023.  
 
Namestnika predsednika je zanimalo počutje in vedenje otrok po epidemiji – ali strokovni delavci vrtca 
opažajo kakšne spremembe pri otrocih, predvsem glede socialnih veščin.  
Članica Darja Petan je odgovorila, da so bila neka odstopanja takoj po zaključku epidemije in povratku vseh 
otrok v vrtec, ki pa so kmalu izzvenela. Odstopanja so opazna edino na govornem področju, za katerega pa ne 
more trditi, da je vzrok ravno in samo v epidemiji.  
 

Ker ni bilo nadaljnjih razprav, je namestnik podal na glasovanje LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 
2022/23. 
 

SKLEP ŠT. 5: LDN Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2022/23 je bil soglasno sprejet. Glasovanje: ZA 9 
članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 

K TOČKI 6: Seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2021 

 
Ravnateljica je člane seznanila z revizijskim poročilom, v katerem ni bilo pripomb s strani revizije.  
Namestnik predsednika je dodal, da se v svoji karieri pregleda in nadzora nad revizijskimi poročili, še ni srečal 
s poročilom, v katerem ne bi bilo pripomb, za kar je vrtcu čestital in ga pohvalil.  
 
Člane je pozval k razpravi, na katero pa se ni nihče prijavil. 
 

K TOČKI 6: Vprašanja in pobude 

 
Namestnik predsednika je pozval člane k vprašanjem in pobudam. Člani le-teh niso imeli, jih je pa namestnik 
seznanil s popravkom Plana opravil za volitve v Svet vrtca za predstavnika delavcev. Na koncu plana je namreč 
prišlo do napačnega zapisa datuma in sicer od 19. točke naprej – predlog popravka je priloga zapisnika.  
 
Popravek plana je dal na glasovanje. 
 

SKLEP ŠT. 6: Popravek Plana opravil za volitve v Svet vrtca za predstavnika delavcev je bil soglasno sprejet. 
Glasovanje: ZA 9 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče. 
 
Nadaljnjih razprav ni bilo, zato je namestnik predsednika sejo zaključil. 
 
Seja bila zaključena ob 17.30.  
 
Datum: 19. 10. 2022 
Del. št.: 900-3/2020-26 
 
 
  
 
Zapisala:  
Melita Sumrak 

Namestnik predsednika Sveta vrtca:  
Matija Kolarič  

 


