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Jesenace, 12. 10. 2018
Stevilka: 1066/2018

ZAPISNIK
2. seje Sveta Vrtca Jesenice

z dne 11.'10.20'18

Seja se je pridela ob 18. uri v vrtcu Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tav6arja 3 a, Jesenice.

Prisotni: Joie Anderle, Vlado Mlinarec, Stanko Jekli6, Ales Kapus, Gregor Rabi6, lrena
Perko, Mojca Presterel, Anica Presterel, Barbara Koblar, Aleksandra Debenec, ravnateljica
Vanja Kramar in sindikalna zaupnica Jasmina Mirtid
Opravideno odsotni: Barbara Pi5kur

Dnevni red:
1. Pozdrav in ugotovitev sklepdnosti Sveta zavoda
2. Pregled zapisnika 1. seje z dne 26.2.2018
3. Obravnava in potrditev Poro6ila o delu vrtca v Solskem lelu 2017 DO18
4. Obravnava in potrditev Letnega delovnega nadrta za Solsko leto 201812019
5. Obravnava in potrditev Finandnega nadrta Vrtca Jesenice za leto 2019 (naknadno)
6. Predlogi in pobude

Todka I
Predsednica sveta je pozdravila vse prisotne in predstavila novega alana - predstavnika
starsev, g. Alesa Kapusa. Ugotovi, da je na seji prisotnih 10 dlanov, tako da je Svet sklepden.

Pri pregledu dnevnega reda je predsednica predlagala novo to6ko dnevnega reda, in sicer
Obravnava in potrditev Finanenega nacrta Vrtca Jesenice za leto 2019. Financni nadrt je
potrebno spreieti v 30 dneh po sprejetju proraduna Obdine Jesenice, zato mora Svet Vrtca
Jesenice to todko obravnavati na tej seji, ali pa se mora v roku 14 dni ponovno sestati. elani
Sveta so se strinjali, da se todka uvrsti na dnevni red in sprejeli sklep:
Skleo 5t. 2.1.: Potrdi se popravlien dnevni red (10 qlasov ZA).

Todka 2
elani so 2. 3. 2018 po elektronski posti dobili zapisnik '1. seje Sveta Vrtca Jesenice.
Predsednica je prebrala sklepe 1. seje in vpraSala, 6e ima kdo izmed 6lanov kak5no
pripombo. Ker pripomb ni bilo, se sprejme sklep:

Sklep 5t. 2.2.: Preoledan in ootrien ie bil zapisnik L seie Sveta Vrtca Jesenice (10
qlasov ZA).

ToEka 3 in toEka 4
Ker se 3. ln 4. to6ka prepletata in dopolnjujeta, je ravnateljica predlagala, da bo obe todki
predstavila skupaj.



dlani so gradivo dobili po poSti, da so ga lahko 2e prebrali in pregledali. Pri Letnem
delovnem nadrtu je bilo ugotovljenih nekaj napak, ki jih je potrebno popraviti:

- na str. 6 pod todko 3. Organiziranost Vrtca Jesenice je v 6etrti alineji kot organ vrtca
naveden ravnatelj; to alinejo se 6rta, tako da ostanejo samo 5e tri alineje;

- na str. 22 se v 19. vrstici popravi besedilo )enkrat na tedensko< v >enkrat tedensko<;
- na str. 7 se kot predstavnik starSev v Svetu Vrtca vpiSe g. Ale5 Kapus;
- v zadnji vrstici pod todko 3.1. Svet Vrtca se popravi datum, tako da se pravilno glasi:

>Dosedanjim dlanom se je pridel mandat 26 .2. 2018, iztede pa se 25. 2. 2022.K

Ravnateljica je nato na kratko predstavila dokumenta in povedala:
- Na Ob6ini je potekala revizija in del tega je bil tudi pregled pri nas. Na podlagi tega smo

popravili sistemizacijo (delovno mesto Kuharski pomo6niUdistilec seje ukinilo, sedaj
imamo posebej Kuharskega pomodnika (0,5) in eistilca (0,5); delovnega mesta
Vzdr2evalec lV ni ved, nadomesti se ga z delovnim mestom Hi5nik lV; novo je delovno
mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku; spremenjen je organigram delovnih mest);

- Lani smo imeli 37 oddelkov, letos je 38 oddelkov, vkljudno z razvojnim oddelkom;
- Razvojni oddelek je letos v Enoti Julke Pibernik, naslednje leto pa ga bomo preselili v

Enoto Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavdarja 3 a, kjer so bolj5i pogoji zanj;

- Obratovalni 6as vrtca je v za6etku Solskega leta enak kot na zadetku lanskega leta;
Strokovne delavke beleZijo prihod otrok v vrtec in na podlagi tega se nato obratovalni
das enote vrtca prilagodi; Ga. Mojca Jekli6 je povedala, da se v njihovi enoti (JP) vsako
leto obratovalni 6as naknadno prilagaja, vendar v tem dasu delavke dva meseca hodijo
zgodaj v slu2bo, 6eprav otrok 5e ni, po kosilu pa je otrok 5e veliko, delavke pa imajo
konec sluZbe; Zdi se ji bolje, da bi bil obratovalni das oblikovan glede na izkusnje
preteklih let, 6e pa bi se pokazala potreba, bi ga kasneje prilagodili; Ravnateljica pove,
da je bil tak sklep kolegija, da pa bodo za naslednje leto poskusili drugade;

- Med poletnimi poditnicami je bila odprta samo Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila
Tavdarja 21, ker so se v drugih enotah izvajala razna investicijsko-vzdrievalna dela, pa
tudi zaradi nadrtovanja letnih dopustov delavk je to laZje.

- Prednostne pedagoske naloge:
o Program Zmagujemo z vrednotami, ki se je izvajal ie lani, letos pa smo jo dali pod

skupno prednostno nalogo;
. Lahkih nog naokrog, ki se je tudi izvajal2e lani in se letos nadaljuje naprej.

- Vsebinski programi:
o Program NTC uaenje; lani se je zadel in je bil predstavljen vsem strokovnim

delavkam, letos pa se nadaljuje preko delovne skupine;
. Program SIMS - Soo6anje z izzivi medkulturnega sobivanja; tu sodelujemo s

Srednjo 5olo Jesenice, za otroke priseljencev, predvsem albanske narodnosti;
. Projekt SCPI - Strokovni center za podporo inkluziji je projekt na katerega se je

prijavila Osnovna Sola Poldeta Stra2i5arja, mi pa smo se jim prikljudili;
o Projekti, ki se izvajajo na nivoju vrtca, enot in skupin - o sodelovanju v njih se

odlodijo na aktivih in znotraj tandema;
o Promocija zdravja na delovnem mestu;

- lgralne urice so namenjene za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, lani so se pridele oktobra in
so obsegale 10 sredanj, letos se bodo pridele novembra in bodo obsegale 15 sre6anj,
enkrat tedensko tri Solske ure.

- Kraj5i program za predSolske otroke (letnik 2013) - razpisuje ga Ministrstvo za
izobrazevanje, znanost in sport, obsega 240 ur in je namenjen otrokom, ki 5e niso
obiskovali vrtca; Ravnateljica pove, da je v rednih oddelkih 5e 13 prostih mest za otroke
tega letnika, tako da se lahko otroci 5e vedno vpisejo v redne oddelke. elani se strinjajo
in sprejmejo sklep:

Sklep 5t. 2.4.1.: V Vrtcu Jesenice ni ootrebe za priiavo na Javni razpis za financiranie
oddelkov kraiSih proqramov v vrtcih v Solskem letu 2018/19 (10 qlasov ZA).



- Vpis v vrtec je lani potekal v mesecu marcu, letos bo v mesecu februarju, tako da bo
dovolj 6asa, de bo vpisanih otrok preve6 in bo potrebna obravnava komisije;

- lnvesticije in nabave se vsakid uskladijo z obdino, letos je prednostna naloga razdelilna
kuhinja v enoti Angelce Ocepek na Tavcarjevi 3 a in pridetek z energetsko sanacrjo v
enoti Angelce Ocepek na Tavdarjevi 21 ;

Ko se bo uredila razdelilna kuhinja v enoti Angelce Ocepek, bo potrebno preseliti upravo
vrtca; Prostorska stiska je po vseh enotah vrtca, tako da nikjer ni prostorov, kjer bi bila
lahko zdru2ena vsa uprava; Zeleli bi, da se nekje najde prostor, kamor bi se lahko
preselili, ni nujno, da je to v prostorih vrtca, lahko je tudi na kaksni drugi lokaciji na
obmodju Jesenic.

Ravnateljica je nato 6lane prosila, da podajo pripombe glede obeh dokumentov. Drugih
pripomb ni bilo, zato so glasovali in sprejeli sklepa:

Sklep 5t 2.3.: Potrdi se Porodilo o delu vrtca v Solskem letu 2017/2018 (10 olasov ZA).

Sklep 5t 2.4.2.: Letni delovni nadrt za Solsko leto 2018/2019 se potrdi (10 qlasov ZA).

ToEka 5
elanom je bil pred sejo Sveta Vrtca Jesenice razdeljen dokument Program dela in finandni
na1lr za leto 2019 (priloga zapisniku), ki jim ga je nato ravnateljica na kratko predstavila.
Povedalaje, da je bt 27.9.2018 sprejet prora6un ob6ine Jesenice za leto 2019, naloga
Sveta Vrtca Jesenice pa je, da v 30 dneh po sprejetju proraduna potrdi Program dela in

finan6ni nadrt za leto 2019.
Po kondani predstavitvi je ga. Anka Presterel pripomnila, da se ji zdi stroSek investicije
razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek previsok, s dimer so se strinjali tudi ostali dlani.
Ravnateljica pove, da je to ocenjena vrednost s strani projektantov. Nato so dlani glasovali in
sprejeli sklep:

Sklep 5t. 2.5.: Potrdi se Proqram dela in Financni na6rt za leto 2019 (10 qlasov ZA).

Todka 6
G. AleS Kapus je izpostavil problem stariev, ki jim potece porodniSka med letom in bi 2eleli
vpisati otroka v vrtec. V vrtec so med Solskim letom otroci sprejeti le, 6e je kaksno prosto

mesto, a v praksi med letom pri najmlajsih teh mest ni.
Ravnateljica je povedala, da ie razmiSljamo o tem, da bi naslednje leto eno igralnico pustili

rezervirano, tako da bi en oddelek odprli januarja.

G. Vlado Mlinarec je povedal, da se Svet V(ca Jesenice sestaja premalokrat in da bi se
morali sestati vsaj enkrat na tri mesece oziroma enkrat v vsakem tromesedju. Ostali 6lani se
s tem strinjajo in sprejmejo sklep:

olasov ZA).

Drugih predlogov in pobud ni bilo, tako da se je predsednica vsem zahvalila za prisotnost in
sodelovanje in zakljudila sejo sveta.

Seja je bila zaklju6ena ob 20.uri.

ri'qZapisala:.
Mateja Kelih ;ll

Predsednica Sveta Vrtca Jesenice:
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