ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA
DATUM:

12.11.2013

KRAJ:

prostori Vrtca Martin Krpan, Cesta na Jezero 17, Cerknica

PRISOTNI:

19 predstavnikov sveta staršev (glej listo prisotnosti)

OSTALI PRISOTNI:

mag. Gvido Cigale, ravnatelj
ga. Dušanka Drobnič, pomočnica ravnatelja
g. Andraž Caserman, vodja enote Grahovo

Predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o opravljenih volitvah v svet staršev
2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev
3. Navodila za volitve in izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev
4. Seznanitev s poslovnikom sveta zavoda, s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in akti
zavoda, ki urejajo področje delovanja sveta staršev
5. Obravnava poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu
6. Volitve predstavnikov staršev v Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
7. Razno, predlogi in pobude
Navzoče pozdravi ravnatelj, g. Gvido Cigale. Ugotovi, da je seja sveta staršev sklepčna in predlaga
spremembo dnevnega reda, in sicer:
Določitev zapisnikarja in potrditev dnevnega reda
Poročilo o opravljenih volitvah v svet staršev
Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev
Navodila za volitve in izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev
Volitve predstavnikov staršev v Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
Seznanitev s poslovnikom sveta zavoda, s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in akti
zavoda, ki urejajo področje delovanja sveta staršev
7. Obravnava poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu in
letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014
8. Razno, predlogi in pobude
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AD 1
Vsi prisotni so potrdili predlagani (spremenjeni) dnevni red seje.
G. Cigale predlaga, da zapisnik piše predstavnik skupin enote Rakek. Za zapisnikarja se potrdi ga.
Barbara Šivec, predstavnico skupine »Miške« iz enote Rakek.
AD 2
G. Cigale predstavi poročilo o opravljenih volitvah predstavnikov v Svet staršev 23 oddelkov Vrtca
»Martin Krpan« Cerknica.
AD 3
Nihče od prisotnih ni imel zadržkov o izvoljenih predstavnikih, soglasno je bil sprejet sklep o
konstituiranju Sveta staršev.
AD 4
G. Cigale razloži postopek volitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev.

Prisotni predlagajo kandidata za predsednika Sveta staršev, g. Igorja Karničnika, ki kandidaturo
sprejme.
Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen g. Igor Karničnik.
Prisotni predlagajo kandidatko za namestnico predsednika Sveta staršev, ga. Barbara Šivec, ki
kandidaturo sprejme.
Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila soglasno izvoljena ga. Barbara Šivec.
AD 5
G. Cigale pove, da se izteče mandat celotnemu Svetu Vrtca in da je potrebno izvoliti tri predstavnike
Sveta staršev v Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica.
Pred volitvami še navede naloge Sveta vrtca, ki so: potrjevanje LDN, potrjevanje poslovnega poročila,
nadziranje in ocenjevanje dela ravnatelja, imenovanje ravnatelja, potrjevanje načrta zaposlenih, itd.
Predlagani so bili naslednji kandidati:
1. Saša Colja (enota Rakek)
2. Jelka Škrubej Širaj (enota Cerknica)
3. Katarina Vavtar Kovač (enota Grahovo)
Vsi kandidati sprejmejo kandidaturo.
V tem vrstnem redu so bile izvedene volitve, kjer so vsi prisotni soglasno izvolili predlagane
kandidate.
AD 6
G. Cigale predstavi dva krovna zakona, pravilnike ter druge tehnične predpise na področju predšolske
vzgoje. V nadaljevanju predstavi poslovnik Sveta staršev, ki je posvetovalni organ, ne odloča, ampak
podaja mnenja, predloge… Poslovnik je objavljen na spletni strani vrtca in določa:
 javnost delovanja
 članstvo v svetu staršev in mandat
 volitve „organov“ sveta staršev
 pristojnosti sveta staršev
 dolžnosti predstavnikov staršev
 varstvo podatkov
 sklicevanje sej
 sklepčnost, dnevni red, zapisniki
 naloge strokovne službe zavoda
 mnenje sveta staršev k imenovanju ravnatelja
Pri zadnji točki g. Cigale pove, da v letu 2014 ravnatelju Vrtca »Martin Krpan« Cerknica poteče
mandat.
Prisotni so predlagali, da se v poslovnik vpiše podobno kot piše v poslovniku za predstavnika lokalne
skupnosti, da morajo voliti po volji vodje lokalne skupnosti. Tako bi predstavniki v Svetu Vrtca morali
voliti tistega kandidata, za katerega se odloči večina v Svetu staršev.
G. Cigale do naslednje seje preveri ali je to mogoče.
AD 7
Obravnava poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu
G. Cigale povzame poročilo in pove, da je več kot tretjina poročila narejenega s strani strokovnih
delavcev. Polno poročilo je na spletni strani vrtca.

Na področju obogatitvene dejavnosti pove, da imajo trenutno v Cerknici težave z izvajanjem
dejavnosti zaradi gradnje.
Pove tudi, da se je verjetno dosegel vrh, kar se tiče vpisa novih otrok v vrtec, zaradi tega verjetno tudi
ne bo več toliko potreb po novih zaposlitvah.
Na koncu še pove, da je trenutno na čakalni listi za sprejem v vrtec malo otrok.
Obravnava letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014
G. Cigale je predstavil letni delovni načrt:
ORGANIZACIJA
 razporeditev oddelkov:
- Poudaril je, da bodo vsi oddelki ostali na lokaciji, kjer so začeli v tem šolskem letu in da
med letom ne bodo izvajali selitev otrok med enotami, kljub odprtju novega vrtca v
Cerknici.
- V naslednjem šolskem letu bo en oddelek ali del oddelka enote Rakek prerazporejen v
enoto Cerknica, po vsej verjetnosti bo to skupina z otroci od 1 do 2 leta.
- V enoti Grahovo gre v naslednjem šolskem letu veliko otrok v vrtec, zato prerazporeditev
oddelkov ne bo potrebna.


poslovni čas:
- G. Cigale pove, da bo zaradi potreb enota Grahovo od meseca novembra naprej odprta
od 6. ure do 16. ure.



zaprtje enot, združevanje skupin:
- 6.1.2014 je v enoti Cerknica predvideno odprtje novega vrtca, zato bo selitev v nove
prostore potekala med novoletnimi prazniki. Med tem časom bo enota Cerknica zaprta,
odprta bo enota Rakek, po potrebi tudi oddelki v Grahovem.
- V času poletnih počitnic bo zaprta enota Rakek in oddelki v Grahovem od 14.07. do
15.08., v tem času se bodo v enoti Cerknica prilagodili staršem v času prihodov in
odhodov.
- Ga. Saša Colja (enota Rakek) je vprašala zakaj je sedaj takšen načrt, saj je bilo na
sestanku z županom, ki je bil v mesecu maju, rečeno da bo med poletnimi počitnicami
vrtec na Rakeku zaprt največ 14 dni. G. Cigale odgovori, da ni bilo takega dogovora in
da je bilo sprva predlagano zaprtje enot za dva meseca, vrtec je skušal ta čas čimbolj
zmanjšati, treba pa se je prilagoditi zakonodaji in navodilom države. Poleg tega so
določili to obdobje zaradi tega, ker je iz statističnih podatkov razvidno, da je v tem času
najmanj otrok prisotnih v enoti Rakek.
- Predstavnica skupine Polžki (enota Rakek) je vprašala g. Cigale ali so pri vsem tem
razmišljanju o racionalizaciji stroškov vrtca mogoče razmišljali tudi o stroških, ki jih
bodo imeli starši, ki bodo vozili otroke iz Rakeka v Cerknico in nato še po možnosti v
Ljubljano v službo in nazaj, da o času sploh ne govorimo. G. Cigale pojasni, da se
zavedajo težav, o katerih je bilo govora že na sestanku na Rakeku dne 29. 6. 2013. Z
odprtjem novega vrtca V Cerknici bodo zagotovljeni vsi pogoji, otroci z enot bodo imeli v
času bivanja v enoti Cerknica tudi dejavnosti, ki jih v enotah ni mogoče izvesti.

V nadaljevanju g. Cigale predstavi tudi vsebinski del delovnega načrta: vizijo, prednostne cilje,
obogatitvene dejavnosti, izobraževanje zaposlenih ter praktično usposabljanje v tem šolskem letu.
AD 8
1. Ga. Vesna Truden Zupančič (enota Cerknica) pove, da so starši v njihovi skupini predlagali, da se
znesek za plačilo lutkovne predstave, za tiste starše, ki si tega stroška ne morejo privoščiti, razdeli med

ostale starše v njihovi skupini. Po razpravi G. Cigale predlaga, da staršem sporoči, da podajo prošnjo
za subvencioniranje lutkovne predstave in bo ta strošek kril vrtec.
2. Predstavnica skupine Zvončki (enota Cerknica)pove, da je bilo precej slabe volje v njihovi skupini
zaradi uvedbe novega načina praznovanja rojstnih dni. Zgodilo se je namreč, da je nek otrok še
praznoval, tako kot je bilo do sedaj, nato pa je prišlo novo navodilo in naslednji otrok je bil prikrajšan
za takšno praznovanje. Zdi se jim sporno predvsem to, da niso te spremembe uvedli takoj na začetku
šolskega leta. G. Cigale pojasni, da je odločitev kombinacija vsega: podpiranja zdravega načina
življenja; opažanja, da pogostitve presegajo meje; ekonomska situacija; pritožbe staršev, da se v vrtec
prinaša sladkarije…Sedaj je praznovanje bolj osredotočeno na otroka in njegove želje, saj lahko tisti
dan počnejo to kar si on želi in tako je tudi zasnovano v korikulumu. Prizna, da pa je bila napaka z
njihove strani, da niso te spremembe uvedli že v začetku šolskega leta.
Seja se je zaključila ob 20.30 uri.
Cerknica, 30.10.2013

