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ZAPISNIK
1. seje Sveta Vrtca Jesenice

2dne26.2.2018

Seja se je pridela ob 18. uri v vrtcu Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavdarja 3 a, Jesenice.

eigqtdi Barbara Piskur, Petra Bremec, Gregor Rabid, Stanko Jeklid, Vlado Mlinarec, Joie
Anderle, Aleksandra Debenec, Mojca Jekli6, Barbara Koblar, lrena Perko, Anica Presterel,
ravnateliica Vanja Kramar, raaunovodkinja Zvonka Setnikar, pedsednica sindikata SVIZ
Vrtca Jesenice Jasminka Lilirtid, predsednica volilne komisije NeZa Ajdisek in predsednica
prejsnje sestave sveta Gorica Stevanovi6

Odsotni: /

Dnevni red:
1. Pozdrav in ugotovitev sklepanosti sveta zavoda
2. Predstavitev novega sveta zavoda
3. Konstituiranje novega sveta zavoda
4. Letno poroailo za leto 2017
5. Uvrstitev ravnatelja v visji plaailni razred
6- Oc€njevanje ravnatelja
7. Predlogi in pobude

Toika I
Predsednica prejinje sestave Sveta Vrtca Jesenice Gorica Stevanovia je pozdravila nove
dlane Sveia. Ugotovila je, da so prisotni vsi dlani (11 6lanov) in je s tem Svet Vrtca Jesenic€
sklepden.

Besedo je prevzel 6lan Sveta Vlado Mlinarec in povedal, da predsednica prejsnjega Sveta
v(ca ne more in ne sme voditi sestanka, ker s tem kniimo predpise. Sejo bi morala sklicati,
ko je bila Se predsednica Sveta. Tak.at bi se morali sestati in konstituirati nov Svet Vrtca
Jesenice. Predlagalje 5e, da se 3. to6ka dnevnega reda prestavi na 1. toako, sajje pokebno
najprej konstituirati Svet. Ga. Gorica Stevanovia se je nato poslovila in zapustila sestanek.

To6ka 2
Vodenje seje je pre\.zela ravnateljica in prebrala, kdo so novi alani Sveta Vrtca Jesenice, in
sicer:
- predstavniki obaine - Jo:e Anderle, Stanko Jekli6 in Vlado Mlinarec,
- predstavniki stariev - Petra Bremec, Barbara Piskur in Gregor Rabid,
- predstavniki vrtca - Aleksandra Debenec, Mojca Jeklia, Barbara Koblar, lrena Perko in
Anica Presterel



Pozvala je predsednico volilne komisije Nezo Ajdi$ek, da predstavi Porodilo o volitvah
predstavnikov delavcev v Svet Vrtca Jesenice. Ga. Neia Ajdisek je porodala o rezultatih
volitev in povedala, da je ves volilni material zape6aten in shranjen na upravi vrtca. Po
predstavitvi porodila, se je ga. Neia Ajdisek poslovila in zapustila sestanek.

Toika 3

Pred pridetkom volitev predsednika in namestnika predsednika je g. Vlado Mlinarec razloiil,
da ravnateljica ne more sodelovati v .?.zptavi pi izbiranju, sajje le vabliena na sejo, zato sta
ravnateljica in raaunovodkinja ob tej toaki zapustili prostor. Predstavnica sindikata je
povedala, da na seji nima moznosti g lasovati, lahko pa sodeluje v razpravi.

G. lvllinarec izrazi mnenje, da ni zaZeljeno, da bi bil predsednik Sveta nekdo izmed
zaposlenih. Pove, da tudi obaina Zeli, da ne bi bil predsednik Sveia nekdo izmed zaposlenih.

Ga. Piskur pove, da ne ve, zakaj ne bi mogel biti predsednik Sveta nekdo izmed zaposlenih,
sajoni najbolje poznajo zavod.

Nato je vsak alan predlagal, kdo se mu zdi primeren za predsednika, in sicer:
- Predlogizapredsednika:

Vlado Mlinarec - 2 glasova
Aleksandra Debenec - 7 olasov
Barbara Koblar- 1 glas
Stane Jeklid - 1 glas

- Predlogiza podpredsednika:
Vlado Mlinarec- 8 olasov

Spreiet ie bil sklep:
Svet Vrtca Jesenico re konstituiran. Predsgdnica Sveta Vrtca Jesenico je Aleksandra
Debgnec, namestnik predsednic€ Sveta Vrtca Jesenice ie Vlado Mlinarec (11 glasov
ZA\,

Toika 4
Ravnateljica je na kratko predstavila Letno poroailo Vrtca Jesenice za leto 2017, ki so ga

dlani Sveta prejeli skupaj z vabilom na seio. Povedala je, da se Letno poroailo nanaaa na

koledarsko lelo 2017, v njem pa so podatki, ki zajemajo dve Solski leti in sicer 2016/2017 in

2017t2018.
Raaunovodkinja je nato predstavila Radunovodsko porodilo, ki je del Letnega porodila, v
katerem je ovrednoteno vse tisto, karje ie prej predstavila ravnateljica. Povedala je, da vrtec
nima lastnih sredstev, ampak jih dobi od obdine. Financiran je iz cene programa, ki ga
plaaujejo stanii, razliko pa krije ob6ina. lzven cene programa se pokrivajo le stroaki
logopeda, spremljevalcev gibalno oviranih otrok, DSP pomoaiter vse investicije. V letu 2017
smo se registrirali kot mali davdni zavezanci, zaradi potrebe izvajanja strokovnega
izobraievanja s strani podjetja, ki nima sedeza v Sloveniji.
Na kratko je predstavila Bilanco stanja s prilogami ter lzkaz prihodkov in odhodkov s
prilogami. Poleg gradiva so alani Sveta dobili tudi seznam odpisanih osnovnih sredslev in

drobnega inventarja.
Po kondani predstavitvi je bilo zastavljenih ie nekaj vprasanj. Zanimalo iih ie, kaj se bo

zgodilo s preseZkom. Preseiek se ne sme porabiti, dokler obaina ne dovoli. Nekaj presezka
iz prejsnjega leta smo Ue porabili za menjavo mivke, prenovo kuhinje na Blejski Dobravi in
projektno dokumentacijo za kuhinjo v enoti na Cesti Cirila Tavaarja 3 a, ostali prese:ek nai bi

Sel za ureditev razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavdarja 3 a.



ehni Sveta so sprejeli sklep ('l'l glasov ZA):

Letno poroiilo Vrtca Jesenice za leto 2017 se potrdi.
Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventaria se potrdi.
Preostanek preseika iz leta 2016 in leta 2017 sE porabi za razdelilno kuhinio v enoti
Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavaarja 3 a.

ToEka 5
Na podlagi Uredbe o plaaah direKorjev v javnem sektorju, je bib s strani Ministrstva za
izobrazevanje, znanost in Sport izdano Soglasje k uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca
Jesenice v 51. plaani razred za doloditev osnovne plade od '1. 1. 2018 dalje.

Sklep:
Clani Sveta Vrtca Jesenic€ so soznanieni s Soglasiem k uvrstitvi delovnega mesta
ravnatelia Vrtca Jesenice v 51. plaani razred,

Todka 5
Ravnateljica Vanja Kramar je predsednici Sveta Aleksandri Debenec izrocila obrazec o
ugotavljanju delovne uspeinosti ravnatelja in pojasnilo, v katerem je obrazlo2ena izpolnitev
letnega programa in zagotavljanje dodatnih sredstev po todkah, tako kot jih doloca obrazec.
Nato sta skupaj z radunovodkinjo Zvonko Setnikar zapustili sejo.

elani Sveta so si obrazec ogledali in nato glasovali o Stirih toakah;
Realizacija obsega programa - 25 %
Kakovost izvedbe programa - 35 %
Razvojna naravnanosl zavoda -35 ok

Zagotavljanje materialnih pogojev - 5 o/o

Sklep:
Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavlianje delovne uspesnosti. ('l'l
glasov ZA).

Toaka 7
G. Stanko Jeklid je predlagal, da se v primeru korespondendne seje vedno preveri, ali so vsi
prejemniki dobili e-poato.

Seja je bila zakljudena ob 20.05.

Zapisala:
l\.4ateja Kelih

Predsednica Sveta Vrtca Jesenice:
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