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Jesenice, 16. 11. 2017
Stevilka: 1168120'17

ZAPISNIK
2. seje Sveta starsev Vrtca Jesenice

z dne 15. 11 . 2017

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

Prisotni: po seznamu

Dnevni red

1 . Pregled in potrditev zapisnika 1 . seje
2. Potrjevanje Poslovnika o delu Sveta star5ev Vrtca Jesenice
3. lmenovan.je predstvnikov star5ev v Svet Vrtca Jesenice
4. Predlogi in pobude

Predsednik je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 22 Elanov, tako da je

Svet starsev Vrtca Jesenice sklepcen.
Pregledan in potrjen je bil dnevni red (22 ZA\.

Ad. 1

Clani Sveta starSev niso imeli pripomb na zapisnik 1. seje, zato se sprejme sklep:

Zapisnik '1. seje Sveta star5ev Vrtca Jesenice se potrdi (22 glasov ZA).

Ad.2
elani so v gradivu za sejo prejeli osnutek Poslovnika o delu Sveta starSev Vrtca Jesenice.
Osnutek je vzor6en, pripravljen s strani podjetja Aktuar d.o.o., zato so bili pozvani, da
predlagajo spremembe in izboljiave, da bo poslovnik prilagojen na5emu vrtcu. Poslovnik se
po sprejetju objavi na oglasnih deskah in na spletni strani v(ca.

Sprejet je bil sklep, da se v osnutku spremeni in doda (20 ZA, 2 VZDRZANA):
- V 7. dlenu se doda 4. odstavek )Ce mandat predstavnika v svetu starsev preneha

pred iztekom dobe, ga do konca mandata nadomesti namestnik predstavnika
oddelka.<

- V 21.6lenu se spremeni 1. odstavek, in sicer se doda besedilo: >Pred sejo sveta se
dlanom poSlje pisno vabilo s predlogom dnevnege reda ter elektronsko vabilo z
gradivom za sejo sveta.(

- V 28. dlenu se spremeni 2. odstavek, in sicer se zamenia besedilo >ve6ina vseh< z
besedilom )ve6 kot Polovica<.

- V 28. 6lenu se v 3. odstavku doda stavek >Ce predsednik sveta odlo6i, se lahko
skliie tudi korespondenEna seja.<



- V 45. 6lenu se za prvim stavkom doda stavek >Predstavniki oddelkov, ki so zaposleni
v vrtcu, lahko zastopajo oddelek na sestankih Sveta stariev, vendar nimajo
pravice glasovati.<

- V 59. 6lenu se za prvim stavkom doda stavek )V pozivu se doloEi Easovna omejitev
odziva.<

- Poslovnik podpiSeta ravnateljica Vrtca Jesenice in predsednik Sveta star5ev Vrtca
Jesenice.

Sprejet je bil sklep, da se v osnutku spremeni in doda (19 ZA, 'l PROTI, 2 VZDRZANA):
- V 11. 6lenu se spremeni 1. odstavek, in sicer se zamenja besedilo >ve6ina vseh< z

besedilom >ve6 kot polovica vseh prisotnih(.
- V il. dlenu se v prvem slavku doda besedilo: >Odloditev je sprejeta, de je zanjo

glasovalo ve6 kot polovica vseh prisotnih 6lanov sveta.

Ad. 3
e lanom Sveta Vrtca Jesenice 15. 1. 2018 potede Stiriletni mandat, zato je potrebno
imenovati nove predstavnike staniev v Svet Vrtca Jesenice.

elani Sveta star5ev so sprejeli sklep:

V Svet Vrtca Jesenice se imenuje naslednje kandidate:
1. Gregor Rabii (19 ZA, 3 VZDRZANI)
2. Petra Bremec (19 ZA, 3 VZDRZ| NI)
3. Barbara Pi5kur (19 ZA, 3 VZDRZANI).

Ad.4
Ostalih predlogov in pobud ni bilo, zato se je predsednik vsem zahvalil za prisotnost in
sodelovanje in zaklju6il sejo.

Seja je bila zakljudena ob 19.20.

Zapisala:
Mateja Kelih

J&L
dsednik sveta starsev Vrtca Jesenice

Gregor Rabid

k()l\J',


