
Vrtec Mavrica Brežice 

Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice 

Datum: 15. 6. 2022 

ZAPISNIK 

1. korespondenčne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je potekala od ponedeljka, 13. 6. 

2022, od 09. ure do srede, 15. 6. 2022, do 13. ure. 

Člani Sveta staršev: Antončič Anja, Beluhan Sara, Dina Bobarič, Kristina Bernhard, Tanja Bučar 

Gregorevčič, Benjamin Bukovinski, Ines Jagrič Križman, Maja Kržan,  Barbara Lazarova, Tina Lazić, Špela 

Lenič, Darija Lupšina, Marcela Merslavič, Urška Pavlenč, Sandra Peršak, Janja Potočnik Podgoršek, 

Mojca Šetinc, Urška Švegl, Tjaša Tušar, David Voglar,  Anja Zupančič.  

Prisotni še: ravnateljica Silvija Komočar in svetovalna delavka Sonja Bobek Simončič. 

Odsotni: Kristina Gudelj, Tanja Mirt Baraga,  Jaka Zagode. 

Predsednica Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice je člane povabila h korespondenčni seji v 

ponedeljek, 13. 6. 2021, ob 7.48. 

Predsednica je predlagala naslednji dnevni red:  

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

2. Poročilo o vpisu 2022/23. 

3. Obravnava predloga sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 

2022/23. 

4. Razno 

Predsednica je članom priložila še naslednje gradivo: 

K 1. točki: Zapisnik 1. seje Sveta staršev. 

K 2. točki: Poročilo o vpisu 2022/23.  

K 3. točki: Predlog sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2022/23. 

 

Potrjeni so predlagani sklepi:  

Sklep št. 1: obravnava in potrjevanje predloga dnevnega reda. 

Potrdi se predlog dnevnega reda. (21 članov ZA, nihče PROTI). 

_______________________________________________ 

K 1. točki 

Sklep št. 2: sprejetje Zapisnika 1. seje Sveta staršev VMB.  



Sprejme se Zapisnik 1. seje Sveta staršev VMB. (21 članov ZA, nihče PROTI). 

 _________________________________________________ 

K 2. točki 

Sklep št. 3: Seznanitev članov sveta s Poročilom o vpisu v Vrtec Mavrica Brežice za leto 2022/23. 

Člani Sveta staršev VMB so bili seznanjeni s Poročilom o vpisu  za leto 2022/23. (21 članov ZA, nihče 

PROTI). 

 ____________________________________________________________ 

K 3. točki 

Sklep št. 4: obravnava in potrditev Predloga sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti 

v šolskem letu 2022/23. 

Potrdi se Predlog sklepa o izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2022/23. 

(21 članov ZA, nihče PROTI). 

 __________________________________________________ 

K 4. točki:  

Člani so podali naslednje opombe, pobude, vprašanja: 

VPRAŠANJE ČLANICE: 

»K 3. točki dodajam vprašanje, zakaj je tradicionalen slovenski zajtrk določen samo za november 2022 

- bi bilo možno, da se ga razširi skozi celotno leto (mogoče 1 mesečno)? 

K 4. točki pa bi podala komentar glede jedilnika, pri katerem se je dogajalo, da ni bil pravočasno 

osvežen, za nov teden (recimo, kakšen torek ali sredo je bil še vedno objavljen jedilnik prejšnjega 

tedna). Vem, da so jedilniki tudi pred igralnicami, ampak včasih po otroka prihaja kdo drug. To 

'problematiko' izpostavljam predvsem zato, ker pri otrocih, ki imajo kakšne alergije, atopični 

dermatitis, ali druge težave, ki bi lahko bile povezane s hrano, in pride do neke reakcije, je pomembno, 

da starši vemo točno, kaj so tisti dan jedli, da lahko potem tudi doma preverimo, zabeležimo, smo 

pozorni na neko živilo, in nam to pomaga, da malo manj 'tavamo v temi', ko se sprašujemo, kaj je tokrat 

povzročilo izpuščaje, srbečico, ali kaj drugega.« 

ODGOVOR RAVNATELJICE: 

Tradicionalni slovenski zajtrk je kot obogatitvena dejavnost v novembru zastavljena zato, ker gre za 

vseslovenski projekt, katerega pobudnik je bila Čebelarska zveza Slovenije, ki je sprva vsako leto 

organizirala dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih 

vrtcih«, ki je tako v vrtcih, kot tudi šolah izredno pozitivno sprejeta. Akcija je bila namenjena predvsem 

izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Danes je projekt pridobil nove 

razsežnosti, saj v njem sodelujejo (in projekt tudi sofinancirajo) tudi naslednje institucije:  

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

• Ministrstvo za zdravje  

• Ministrstvo za kulturo  

• Ministrstvo za okolje  

• Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  



• Čebelarska zveza Slovenije  

• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  

• Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij  

• Nacionalni inštitut za javno zdravje  

• Zavod Republike Slovenije za šolstvo  

• Zveza sadjarskih društev Slovenije  

• Zadružna zveza Slovenije  

• Obrtno-podjetniška zveza Slovenije.  

"Tradicionalni slovenski zajtrk" je torej naziv projekta, ki ga v slovenskih šolah in vrtcih izvedemo vsak 

november, na jedilniku pa se sestavine tega zajtrka (domač kruh, jabolka, med lokalnih pridelovalcev) 

najdejo skozi celo šolsko leto skoraj na tedenski ravni, le morda ne vse hkrati.  

Glede objave jedilnika na spletni strani pa bomo še posebej pozorni, da bo res redno objavljen na 

spletni strani vrtca.  

VPRAŠANJE ČLANICE: 

Pri obogatitvenih dejavnostih me zanima Tečaj privajanja na vodo (predvsem od katerega leta 

naprej). 

Za odgovor se vam lepo zahvaljujem.  

ODGOVOR RAVNATELJICE: 

Pozdravljeni, 

tečaj privajanja na vodo bomo izvajali za otroke pred vstopom v šolo. 

VPRAŠANJE ČLANICE: 

Bi pa samo opozorila pri sklepu obogatitvene dejavnosti, da je navedeno leto 2021/2022 (v zadevi) pa 

zaključni letniki so navedeni letniki 2016. Ti gredo jeseni že v šolo. Ali je to mišljeno za tiste, ki so naredili 

odlog šolanja ali pa gre za napako. 

ODGOVOR RAVNATELJICE: 

Hvala za opozorilo, res je napaka, ki jo bomo popravili. 

PREDLOGI ČLANICE: 

Bi pa podala še nekaj predlogov v okviru obogatitvenih dejavnosti, v kolikor bi bilo mogoče kaj 

interesa za te stvari in bi bila izvedba sploh mogoča oziroma mogoče je že predvideno v katerem 

izmed sklopov. 

In sicer: 

- obisk gasilske postaje in predstavitev gasilcev, gasilskih vozil, 

- obisk policijske postaje in predstavitev dela policistov, 

- obisk vojašnice v Cerkljah ob Krki in letališča, 



- mogoče spoznavanje otrok s Prvo pomočjo - sodelovanje z Rdečim križem, da se otroci spoznajo s 

postopki zdravljenja in boleznimi in da mogoče preko igre spoznajo delo zdravnikov in zdravnic in 

premagajo morebitni strah pred zdravniki, 

- stik s terapevtskimi kužki ali sicer s kužki, 

- mogoče ob tradicionalnem slovenskem zajtrku še dodatek, da bi otroke obiskal kakšen čebelar in 

jim predstavil kako se pridobiva med in kakšno delo opravljajo čebele, 

- obisk nogometnega kluba v Brežicah (lahko da je predvideno v okviru športnih aktivnosti), 

- poleg pevskega zbora (ki naj bi bil po mnenju moje hčerke super stvar na katerem otroci zelo 

uživajo), mogoče tudi možnost slikarskih/risarskih delavnic ali pa igralskih/dramskih delavnic (glede 

na to, da nekateri otroci izredno radi ustvarjajo ali pa nastopajo v kakšnih predstavah - lutkovnih ali 

gledaliških). 

Toliko iz moje strani. Mogoče se kakšna ideja realizira, ali pa je že predvidena, da se bo izvedla.  

ODGOVOR RAVNATELJICE: 

Hvala za vaše zanimive predloge. Večina vsebin, ki ste jih predlagali, se že odvijajo na ravni oddelkov, 

tako predstavitve poklicev (običajno gostijo otroci starše, ki predstavijo svoj zanimiv poklic celotni 

skupini), kot tudi obiski čebelarjev v času Tradicionalnega slovenskega zajtrka in spoznavanje različnih 

športnih vsebin. Tudi delo s terapevtskimi psi smo že spoznavali in bomo tudi v prihodnosti. Zatišje v 

sodelovanju z različnimi zunanjimi izvajalci in institucijami je bilo v zadnjih dveh letih naravna posledica 

epidemije, načrtujemo pa tovrstno  sodelovanje v okviru obogatitvenih dejavnosti tudi že za naslednje 

šolsko leto (v okviru sodelovanja z Zavodom za šport je spoznavanje različnih športnih panog, tudi 

nogometa, le da v tabeli z obogatitvenimi dejavnostmi tega nismo podrobno opredelili).  

VPRAŠANJE ČLANICE: 

Imam pa vprašanje; tudi za letos je bilo planiran tečaj privajanja na vodo, večkrat je bilo rečeno, da se 

tečaj izvaja za otroke pred vstopom v šolo, torej kdaj se bo izvajalo za otroke, ki vstopijo v šolo 

1.9.2022? In ker se ne bo, zakaj se ni? 

Pozdravljam dodatne ideje za obogatitvene dejavnosti, jaz bi dodala še morda NOČ V VRTCU; menda 

je za otroke strašno zanimivo kar prespati v vrtcu (po besedah kolegice iz enega vrtca na Gorenjskem) 

ter čim več športnih dejavnosti, tudi na dnevni ravni (sprehodi), saj je menda pokoronska statistika 

debelosti, predvsem za otroke, porazna. 

Dodajam še vprašanje; kako je z umivanje zobkov v vrtcu? Mislim, da je to dobra praksa, ki bi jo bilo 

potrebno ponovno uvesti - vem, da zaradi korone ni bilo izvedljivo (do letošnje pomladi), vendar je to 

vzorec, ki ga otrokom priučimo in s tem gradimo zdravje za prihodnost.  

Zdaj pa res zaključim s vprašanji in ker moj sin zaključuje tudi vrtčevsko obdobje, vas vse lepo 

pozdravljam in želim veliko uspehov in dobrih praks v prihodnje! 

 

ODGOVOR RAVNATELJICE: 



Hvala tudi za vaša vprašanja. 

Tečaja privajanja na vodo letos nismo izvedli zaradi epidemije. Ob ponovni vzpostavitvi celotnega 

sistema in normalizacije stanja je bilo potrebno v zelo kratkem časovnem obdobju izvesti zelo veliko 

število načrtovanih obogatitvenih dejavnosti, kar je po eni strani  za otroke veliko veselje, po drugi 

strani pa je lahko aktivnosti hitro preveč hkrati, kar je lahko za predšolskega otroka tudi 

preobremenitev, tako vseh letos žal ni bilo možno uresničiti.   

NOČ V VRTCU smo leta 2019 na pobudo sveta staršev zelo natančno preučevali in po številnih 

dopisovanjih in zastavljenih vprašanjih na različna pristojna ministrstva, pravne službe, inšpektorate in 

sindikate ter njihovih strokovnih odgovorih sklenili, da tovrstna praksa nima podlage v delovno-pravni 

zakonodaji in s tega stališča ni zakonita. Ravno iz tega razloga smo poiskali možnost prenočevanja otrok 

izven domače postelje, ki je zakonsko izvedljiva tudi z vidika pravic strokovnih delavcev vrtca in uvedli 

bivanje v naravi na Kmetiji Zevnik. Pri takšni dejavnosti imamo za plačilo delavcev, ki se udeležijo te 

dejavnosti, pravno podlago (Pravilnik o financiranju Šole v naravi - 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933, ki se smiselno uporablja tudi za vrtce) za 

kolikor toliko pošteno plačilo nočnega dela. Noč vrtcu ne sodi v kategorijo strokovnega dela v vrtcu po 

nobenem pravilniku, ne po Kolektivni pogodbi v vzgoji in izobraževanju (KPVIZ) in ne po Zakonu o 

delovnih razmerjih (ZDR-1), zato je tovrstna praksa, ki se je v vrtcih začela pred dobrimi 25 leti in ki v 

nekaterih vrtcih še vedno poteka, pravzaprav v neskladju s trenutno veljavno delovno-pravno 

zakonodajo.  

Športne dejavnosti so v vrtcu del vsakodnevne rutine, saj otroci vsak dan preživijo del dneva v gibanju 

na prostem ali v telovadnici. Ciljno načrtovani sprehodi v okolico so lahko lepa popestritev kurikularnih 

vsebin, ne zmorejo pa nadomestiti ostalih naravnih oblik gibanja (teka, plazenja, plezanja, visenja, 

valjanja, potiskanja, vlečenja, skokov, metov…), ki jih otrok izvaja v prosti igri na igrišču in s katerimi 

pridobiva raznovrstne gibalne izkušnje, razvija gibalne sposobnosti ter usvaja gibalne koncepte. Za 

otroke od 4-6 let imamo v našem vrtcu v okviru obogatitvenih dejavnosti poleg vsakodnevnega gibanja 

na prostem tudi zelo aktivno sodelovanje z Zavodom za šport, kjer še dodatno ob soudeležbi 

spoznavajo šport in se nad njim navdušujejo, za 3-letnike pa izvajamo še obogatitvene gibalne urice s 

športnimi vsebinami.   

Z umivanjem zobkov pri otrocih od 4. leta naprej ob strokovnih usmeritvah zobne asistentke iz 

Zdravstvenega doma Brežice ponovno pričnemo v naslednjem šolskem letu.   

Tudi mi želimo vam in vašemu dečku vse dobro na novi poti!  

 

Zapisala: Silvija Komočar 

Ravnateljica: Silvija Komočar 

Predsednica Sveta staršev: Janja Potočnik Podgoršek 


