
Vrtec Mavrica Brežice

Z A P I S N I K

1. redne seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice, ki je bila v
četrtek, 13. 10. 2022, ob 18.00. 

Prisotni: 
* Člani Sveta staršev  : Beluhan Sara,  Chelstowski Lea, Dobrita Simona Beatrice, Druks Ralinovski 

Tanja,  Lazić  Tina,  Lupšina  Darija,  Pozvek  Nejc,  Radivojevič  Igor,  Rajterič  Uroš,  Truden  Petra 
Zupančič Anja, Žnideršič Melita.

* Prisotni še:   ravnateljica Silvija Komočar in OPZHR Dragica Gantar Petančič v vlogi zapisničarke. 
* Odsotni:   Bobarič Dina (opr.),  Bosančič Lea (opr.), Cirer Trunkelj Špela (opr.), Grudelj Ksenija, Jagrič 

Križman Ines (opr.),  Jovanovska Natalija, Kolar Dejan (opr.),  Pavlenč Urška, Prah Rok (opr.),  Zorič 
Rafko (opr.).

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne. Preverila je prisotnost in ugotovila, da je prisotnih  12 članov.  
Svet staršev je bil ob predvidenem času sklepčen.

Ravnateljica je predlagala dnevni red:
1. potrditev mandatov članov Sveta staršev, izvolitev predsednika in namestnika predsednika; 
2. pregled zapisnika prejšnje seje;
3. poročilo predsednice o delu Sveta staršev v šol. letu 2021/2022;
4. imenovanje predstavnika staršev za Svet Vrtca Mavrica Brežice;
5. imenovanje članov Upravnega odbora sklada Vrtca Mavrica Brežice;
6. obravnava Poročila o izvajanju LDN Vrtca Mavrica v šol. letu 2021/2022;
7. obravnava LDN Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 2022/2023;
8. razno: vprašanja, pobude in predlogi članov. 

K točki 1:   Potrditev mandatov članov Sveta staršev, izvolitev predsednika in podpredsednika.  

Ravnateljica je podala poročilo o izvoljenih članih. Pozvala jih je, da se predstavijo in predstavijo svoja 
pričakovanja. Člani so se predstavili, nekateri so v Svetu staršev prvič, drugi pa to funkcijo opravljajo že  
več let. 

Člane je pozvala k verifikaciji mandatov članov. 

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.

SKLEP ŠT. 1: Verificirani so mandati članov Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za šolsko leto 2022/23.

Ravnateljica je člane pozvala k podajanju predlogov za predsednika ali predsednico.

Predlogi za predsednika ali predsednico: Darija Lupšina in Radivojevič Igor. Drugih predlogov ni bilo. 
Ravnateljica je pozvala vse, ki so bili predlagani, da se izjasnijo o sprejemu kandidature. Kandidaturo sta  
sprejela oba predlagana člana. 
Ravnateljica je dala na glasovanje predlog o izvolitvi predsednice Darije Lupšina. 

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI: nihče, VZDRŽAN: nihče.

Ravnateljica je dala na glasovanje predlog o izvolitvi predsednika Igorja Radivojeviča
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Glasovanje: ZA: 3 člani, PROTI: nihče, VZDRŽANIH: 9 članov.

SKLEP ŠT. 2: Za predsednico Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za obdobje šolskega leta 2022/23 je bila  
izbrana Darija Lupšina.  

Ravnateljica je čestitala predsednici. 

Ravnateljica je člane pozvala k podajanju predlogov za namestnika ali namestnico predsednice. 
Predlogi za namestnico/namestnika predsednice: Radivojevič Igor. Drugih predlogov ni bilo.
Kandidaturo je sprejel Radivojevič Igor. 

Ravnateljica je dala na glasovanje predlog.

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI: nihče, VZDRŽAN: nihče.

SKLEP ŠT. 3: Za namestnika predsednice Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice za obdobje šolskega leta  
2022/23 je bil izbran Radivojevič Igor. 

Ravnateljica je čestitala namestniku predsednice k izvolitvi. 

Ravnateljica je pojasnila, da v skladu s poslovnikom sejo nadaljuje predsednica, ko ji na seji ravnateljica 
preda dokumentacijo. Predsednica se je s tem strinjala in nadaljevala sejo. 

K točki 2: Pregled zapisnika prejšnje seje

Predsednica je predstavila zapisnik 2. redne (1. korespondenčne) seje Sveta staršev v šol. letu 2021/22, 
ki je potekala od 13. 6. 2022 od 9. ure do 15. 6. 2022, do 13. ure in je bil priložen v gradivu in odprla 
razpravo. 

Za razpravo ni bilo prijavljenih razpravljavcev, predsednica je  zaključila razpravo in dala na glasovanje 
Zapisnik 2. redne (1. Korespondenčne) seje Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice.  

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN: nihče.

SKLEP ŠT. 4: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 2. redne (1. korespondenčne) seje Sveta staršev Vrtca  
Mavrica Brežice za šol. leto 2021/22. 

K točki 3: Poročilo predsednice o delu Sveta staršev v šol. letu 2021/22

predsednica je predstavila poročilo, gradivo je bilo članom skupaj z vabilom poslano po e-pošti in odprla  
razpravo. 

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

Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delovanju delu Sveta staršev v šol. letu 2021/22. 
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K točki 4: I  menovanje predstavnika staršev za Svet  Vrtca Mavrica Brežice  

Predsednica je člane seznanila o prenehanju mandata članu Sveta Vrtca Mavrica Brežice Maji Kržan z  
izpisom otroka iz vrtca in predstavila način sprejemanja sklepov. 

Ravnateljica je predlagala, da na podlagi 67. člena Poslovnika o delovanju Sveta staršev Vrtca Mavrica  
Brežice  Svet  staršev  Vrtca  Mavrica  Brežice  sprejme  UGOTOVITVENI  SKLEP  o  prenehanju  mandata 
predstavniku staršev Vrtca Mavrica Brežice v Svetu Vrtca Mavrica Brežice, Maji Kržan, z izpisom otroka iz  
vrtca z dne 31. 8. 2022.

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN: nihče.

SKLEP ŠT. 5: Sprejme se ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata predstavniku staršev  
Vrtca Mavrica Brežice v Svetu Vrtca Mavrica Brežice, Maji Kržan, z izpisom otroka iz vrtca z dnem 31. 8.  
2022.

Predsednica  je  pozvala  člane  k  podajanju  predlogov  za  nadomestnega  člana  v  Svet  Vrtca  Mavrica  
Brežice. Predloga za nadomestnega člana: Dobrita Simona Beatrice in Chelstowski Lea.

Predlog za nadomestnega člana Sveta Vrtca Mavrica Brežice: Kandidaturo je sprejela: Chelstowski Lea.   
 
Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI: nihče, VZDRŽAN: nihče.

SKLEP ŠT.  6:  Sprejme se  sklep o potrditvi  mandata  nadomestni  članici  Sveta  Vrtca  Mavrica  Brežice  
Chelstowski Lei. Mandat je vezan na sedanji mandat članov Sveta Vrtca Mavrica Brežice. 

K točki 5: I  menovanje članov Upravnega odbora sklada Vrtca Mavrica Brežice  

Ravnateljica je na kratko predstavila delo Upravnega odbora Sklada Vrtca Mavrica Brežice. Pohvalila je 
delo Upravnega odbora v preteklem šolskem letu,  da so pripravili  Pravilnik o kriterijih  za porabo in 
dodeljevanje  finančnih  sredstev  iz  sklada  Vrtca  Mavrica  Brežice,  se  dodatno  angažirali  za  zbiranje 
odpadnega papirja. Trenutno je na računu 2249,91 €. Povedala je tudi, da so predstavniki vrtca v UO  
Sklada Vrtca Mavrica Brežice Ana Kržan, Estera Živič in Dragica Gantar Petančič.  

Predsednica je pozvala k razpravi. Razprave ni bilo. 

Predsednica je člane pozvala k podajanju predlogov za člane  Upravnega odbora sklada Vrtca Mavrica 
Brežice za šolsko leto 2022/23.

Predlogi: Dobrita Simona Beatrice, Truden Petra, Zupančič Anja, Žnideršič Melita.

Predsednica je dala na glasovanje posamezne predloge. 

Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Dobrita Simona Beatrice.
Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.

Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Truden Petra.
Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.
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Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Žnideršič Melita.
Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.

Predlog za članico Upravnega odbora sklada vrtca Zupančič Anja.
Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.

Glasovanje za potrditev Upravnega odbora Sklada Vrtca Mavrica Brežice: ZA: 12 članov, PROTI nihče,  
VZDRŽAN nihče.

SKLEP št. 7: Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice je potrdil Upravni odbora Sklada vrtca Mavrica Brežice v  
naslednji sestavi:

1. Estera Živič, 
2. Ana Kržan,
3. Dragica Gantar Petančič,
4. Dobrita Simona Beatrice
5. Truden Petra
6. Žnideršič Melita
7. Zupančič Anja

K točki 6: Obravnava predloga Poročila o izvajanju LDN Vrtca Mavrica v šol. letu 2021/22

Gradivo so člani skupaj z vabilom prejeli po e-pošti. Predsednica je odprla razpravo.

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

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI nihče, VZDRŽAN nihče.

SKLEP ŠT. 8: Člani Sveta staršev so obravnavali predlog Poročila o LDN za šolsko leto 2021/22.

K točki 7: Obravnava predloga LDN Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 2022/23

Gradivo so člani skupaj z vabilom prejeli  po e-pošti. Ravnateljica je iz LDN 2022/23 poleg strokovnih 
vsebin izpostavila še novo dodatno dejavnost – rokomet za predšolske otroke.

Predsednica je člane pozvala k razpravi. 

Drugih razpravljavcev ni bilo, zato je predsednica zaključila razpravo. 
 
Predsednica je dala na glasovanje sklep o pozitivnem mnenju k predlogu Letnega delovnega načrta dela  
Mavrica Brežice za šolsko leto 2022/23.  

Glasovanje: ZA: 12 članov, PROTI: nihče, VZDRŽAN: nihče.

SKLEP ŠT. 9:  Člani Sveta staršev so sprejeli sklep o pozitivnem mnenju k predlogu Letnega delovnega 
načrta dela Mavrica Brežice za šolsko leto 2022/23.  
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K točki 8: Razno: vprašanja, pobude in predlogi članov

Predsednica je pozvala k razpravi.
Ravnateljica je povedala, da v vrtcu oblikujemo skupino za prehrano, v katero naj bi bil predlagan tudi  
predstavnik staršev. V razpravi Dragica Gantar Petančič na kratko predstavi, naj bi se skupina srečala 
približno dvakrat (v šolskem letu). Dva člana sta vprašala, koliko lokalno pridelane hrane vključujemo v  
pripravo obrokov in Dragica je podala kratko poročilo. Član sveta staršev je predlagal, zakaj ne bi vrtec, 
tako kot je npr. Splošna bolnišnica Brežice, objavil javni razpis za EKO živila. Organizatorka za prehrano 
pojasni, da javni razpis za živila v vrtcu pripravljamo s pomočjo Občine Brežice, ki razpis tudi objavi.  
Razpis  za  živila  je  bil  v  poletnih  mesecih  objavljen  za  obdobje  naslednjih  dveh  let.  Cene  se  bodo 
preverjale vsakih 6 mesecev oziroma  za sveže sadje in zelenjavo vsake tri mesece. 

Drugače pa so v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. 
US in 100/22 – ZNUZSZS) od 1. 1. 2022 določene spremembe, glavni dve za Vrtec Mavrica Brežice sta:

 delež ekoloških živil znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 
15 % (ta odstotek v večini pokrivamo z evidenčnimi naročili in so zajeta v odstotek nabave mimo 
javnih naročil);

 delež  živil  iz  shem  kakovosti  znaša  glede  na  celotno predvideno  količino  živil,  izraženo  v 
kilogramih, najmanj 20 % (v tem sklopu pa je govedina, ki jo nabavljamo pri KZ Sevnica; mleko in  
mlečni izdelki iz LJ mlekarn, tudi mleko od lokalnega kmeta).

Vrtec lahko za 20% vrednosti nabavljenih živil naroči mimo javnega razpisa in običajno so v ta procent 
vključeni  lokalni  dobavitelji  (konvencionalni  in  EKO  pridelovalci).  Članica  sveta  staršev  je  zastavila  
vprašanje, zakaj ne bi npr. krompir dobavljali pri lokalnem dobavitelju. Organizatorka pove, da le tega že 
nabavljamo pri lokalni Ekološki kmetiji.
Starši so bili pozvani k podajanju predlogov za predstavnika v skupino za prehrano v Vrtcu Mavrica 
Brežice. Nejc Pozvek se javi za predstavnika staršev v skupino za prehrano.

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

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisničarka: Dragica Gantar Petančič
Ravnateljica: Silvija Komočar
Predsednica Sveta staršev: Darija Lupšina
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