ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA »MARTIN KRPAN« CERKNICA,
ki je bila 13. 3. 2012 ob 18,00 uri v enoti Cerknica, Cesta na Jezero 17

Prisotni: člani sveta staršev - poimenski seznam je priloga zapisniku
Ostali prisotni: ravnatelj mag. Gvido Cigale, pomočnica ravnatelja Dušanka Drobnič
Predsednik sveta staršev, Igor Karničnik, pozdravi navzoče in ugotovi, da je svet staršev sklepčen.
Predlagan dnevni red se glasi:
1. Določitev zapisnikarja ter obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem Poslovnika sveta staršev
3. Glavni poudarki o poslovanju vrtca v letu 2011 in finančnem načrtu za leto 2012
4. Predlogi, pobude, vprašanja
K tč. 1 Določitev zapisnikarja ter obravnava in sprejem dnevnega reda
Ravnatelj pove, da naj bi zapisnik današnje seje pisal predstavnik skupine iz enote Rakek.
Predsednik sveta staršev predlaga, da se dnevni red, ki je bil naveden v vabilu, dopolni v 1. točki, tako
da se odloča tudi o potrditvi zapisnika 1. seje sveta staršev.
Soglasno se sprejmejo naslednji sklepi:
Za zapisnikarja se določi Maja Zidar, predstavnica skupine »pikapolonice« iz Rakeka.
Predlagani dnevni red se dopolni v 1. točki, tako da se po novem glasi:
1. Določitev zapisnikarja, potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev ter obravnava in sprejem dnevnega
reda
2. Obravnava in sprejem Poslovnika sveta staršev
3. Glavni poudarki o poslovanju vrtca v letu 2011 in finančnem načrtu za leto 2012
4. Predlogi, pobude, vprašanja
Zapisnik 1. seje sveta staršev, ki je bila 25. 10. 2011, se potrdi.
K tč. 2 Obravnava in sprejem Poslovnika sveta staršev
Predsednik sveta pove, da je bila na prejšnji seji sveta staršev dana pobuda, da se oblikuje poslovnik o
delu sveta staršev, da je osnutek poslovnika objavljen na spletni strani vrtca pod novico z naslovom
»Vabilo na 2. sejo sveta staršev« in pozove navzoče, da na osnutek podajo pripombe.
Po razpravi in pripombah navzočih članov se soglasno sprejme naslednji sklep:
Potrdi se Poslovnik o delu sveta staršev z naslednjimi popravki:
- za tretjim odstavkom 5. člena, kjer so določeni primeri prenehanja funkcije člana sveta staršev, se
doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Če predstavniku sveta staršev, ki je kot predstavnik sveta

1

-

-

-

imenovan v svet zavoda, preneha funkcija v svetu zavoda, mu preneha tudi funkcija v svetu
staršev.« Dosedanji četrti odstavek postane peti.
v 12. členu, v katerem so naštete pristojnosti in način dela sveta staršev, se izbriše se zadnja
alineja, ki določa, da svet staršev »…poda pisno soglasje ravnatelju za nabavno ceno delovnih
zvezkov do 10. 6. tekočega šolskega leta«, saj se ta določba ne nanaša na pristojnost sveta staršev
vrtca;
v 14. členu, ki govori o dolžnosti članov sveta, da se udeležujejo sej sveta, se spremeni tretji
stavek prvega odstavka, tako da se ta po novem glasi: »V primeru, da član enkrat neupravičeno
izostane, predsednik sveta staršev o tem obvesti vzgojitelja oddelka.« V nadaljevanju se doda
naslednji stavek: »Šteje se, da je član neupravičeno odsoten, če se seje ne udeleži on sam ali
njegov namestnik, niti ne opraviči svojega izostanka.«
16. člen, ki opredeljuje oblikovanje delovnih skupin, se preoblikuje, tako da se izbrišejo
dejavnosti, ki se izvajajo v šolah in ne v vrtcih (šolski sklad, učbeniški sklad, prevozi učencev,
šole v naravi).

K tč. 3 Glavni poudarki o poslovanju vrtca v letu 2011 in finančnem načrtu za leto 2012
Ravnatelj najprej predstavi Letno poslovno poročilo Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za leto 2011, pri
čemer izpostavi naslednje:
- v enoti Rakek so izdelali nadstrešek in tako pridobili nove površine za dejavnosti na prostem; na
igrišču so odstranili igrala, ki niso ustrezala normativom in s pomočjo donatorskih sredstev
nabavili 4 nova igrala; dela na igrišču so zdaj v zaključni fazi;
- v enoti Cerknica je v teku postopek odpiranja javnih ponudb za gradnjo novega vrtca in upajo, da
se bo gradnja čim prej začela, saj so razmere v vrtcu katastrofalne;
- v preteklem letu so dosegli ugoden poslovni rezultat, saj so bili dejanski stroški manjši od
predvidenih, kar gre pripisati predvsem manjši porabi lahkega kurilnega olja zaradi mile zime;
- vzpostavili so spletno mesto za informiranje zaposlenih;
- nabavili so nekaj osnovnih sredstev in drobnega inventarja (fotokopirni stroj, stroj v pralnici,
didaktična sredstva za področje naravoslovja, tehnike in motorike);
- kupili so računalniški program za vpis novincev, ki jim je delo bistveno olajšal;
- ocenjujejo, da je povečana dnevna prisotnost pedagoga v vrtcu za eno uro, ki je namenjena
timskem načrtovanju, srečanjem vzgojiteljev z vodstvom,… prinesla napredek na pedagoškem
področju;
nato pa predstavi še finančni plan za leto 2012:
- enota Cerknica: gradnja vrtca;
- enota Rakek: zaključna dela na igrišču, izdelava opornega zidu nad igriščem, sanacija tlakovcev
med nadstreškom in igriščem;
- enota Grahovo: ureditev igrišča, zasaditev dreves, dostava zemlje za drevesa, nakup zunanjega
večnamenskega igrala za prvo starostno obdobje, ureditev prometne varnosti.

K tč. 4 Predlogi, pobude, vprašanja
- ravnatelju se zastavi vprašanje, kdaj bodo izdane odločbe o odmeri višine plačila za vrtec po novi
zakonodaji
Ravnatelj pojasni, da nima popolnih informacij in da kolikor ve, naj bi se še za mesec marec
plačilo vrtca odmerilo kot akontacija, nato pa bo sledil poračun za nazaj. Navzoče pozove, da
opozorijo starše, da odločbe natančno pregledajo, da bo višina plačila odmerjena na podlagi
pravilnih podatkov in da naj se v primeru dvoma v pravilnost odločbe obrnejo na center za
socialno delo.
- ravnatelju se zastavi vprašanje, kakšni so standardi pri izbiri čistil v vrtcu
Ravnatelj odgovori, da so čistila biološka in vsa certificirana in da jih naročajo preko javnih
razpisov ter pojasni da ni bojazni, da bi škodovala zdravju otrok.
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ravnatelju se predlaga, da poprosi vzgojiteljice, da vzpodbujajo otroke, da popijejo čim več
tekočine
Ravnatelj pojasni, da so se o tem s strokovnimi delavkami že pogovarjali, da imajo otroci tekočino
(čaj ali sok) na voljo ves čas bivanja v vrtcu, da pa bo sodelavke na to ponovno opomnil.
ravnatelju se zastavi vprašanje, ali je možna rezervacija med letom
Ravnatelj pojasni, da je rezervacija možna le v obdobju junij – september, da lahko traja največ
dva meseca in najmanj en mesec, da ni potrebno, da je otrok odsoten cel koledarski mesec, saj je
lahko odsoten od sredine enega do sredine drugega meseca, da straši za ta čas plačujejo
nadomestilo v višini približno 60 EUR, da rezervacija ne pomeni izpisa otroka iz vrtca in da je v
primeru daljše odsotnosti otroka med šolskim letom možno le zmanjšano plačilo vrtca, o čemer
odloča občina na podlagi zdravniških dokazil.
Ravnatelju se zastavi vprašanje, ali se otroci v vrtcu pogovarjajo o različnih tipih družin.
Ravnatelj odgovori, da so pred dnevi prejeli okrožnico resornega ministrstva, da se z delom v
vrtcu ne smejo vmešavati v kampanjo o referendumu o Družinskem zakoniku in doda, da vrtec
nasploh ni primeren za obravnavanje političnih tem.
Ravnatelju se zastavi vprašanje, kako bo v posameznih enotah organizirano delo v poletnih
mesecih
Ravnatelj pojasni, da bodo tako kot pretekla leta na starše naslovili prošnjo, da sporočijo
prisotnost otrok v vrtcu v poletnih mesecih. Od sporočil staršev in datuma začetka gradnje novega
vrtca v Cerknici pa je odvisno, koliko oddelkov bo odprtih v posamezni enoti. Ravnatelj je
navzoče pozval, da opozorijo starše, da navedejo čim bolj točne informacije o prisotnosti otrok, saj
jim bodo le točni podatki pomagali pri organizaciji dela, planiranju letnih dopustov strokovnih
delavk,….
Predsednik sveta staršev pozove navzoče, da starše obvestijo o novem elektronskem naslovu sveta
staršev: svetstarsev@vrtec-cerknica.si, na katerega lahko ti naslovijo prošnje, pobude in vprašanja,
ki so primerna za obravnavo na svetu staršev.

Seja se je zaključila ob 19.30 uri
Sejo je vodil predsednik sveta staršev:
Igor Karničnik
Zapisnik je pisala:
Maja Zidar
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