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ZAPISNIK
't . seje Sveta starsev Vrtca Jesenice

z dne 9. 10. 2018

Seja se je pri6ela ob '17. uri v vrtcu Angelce Ocepek, Cesta Cirila Iavt'arja2l' Jesenice.

Prisotni: po seznamu

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta star5ev Vrtca Jesenice zdne 15. 11.

2017
3. Volitve predsednika in namestnika predsednika v Svet starsev Vrtca Jesenice

4. Porodilo o delu v Solskem lelu 2017 D018
5. Letni delovni nadrt za Solsko leto 2O18nO19

6. Volitve predstavnika Sveta starsev v Svet Vrtca Jesenice

7. Pobude in predlogi

Ad. t

Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in povedala, da prvo sejo v solskem letu sklide

ravnatelj. Prestela je predstavnike starsev in ugotovila, da je prisotnih 31 6lanov. Vseh

predstavnikov je 38, tako da je Svet starsev Vrtca Jesenice sklepden.

Ad.2
Zapisnik 2. seje Sveta starsev Vrtca Jesenice z dne 15. 11.2017 se nanasa na Solsko leto

201712018. Ker se je v letosnjem Solskem letu vedina flanov zamenjala' zapisnika ni mogo6e

potrditi.

Ad.3
namestnika.
ie lani, za

Clani Sveta starsev morajo na prvi seji izvoliti predsednika sveta in njegovega

Za predsednika je bil predlagan g. Gregor Rabii' ki je to funkcijo opravljal

namestnico pa g;. Ana Hering. e lani sveta so glasovali in sprejeli sklepa:

Sklep 1.3.1.:
prediednik Sveta star5ev Vrtca Jesenice za Solsko leto 2018/2019 je g. Gregor Rabi6
(3'l glasov ZA).

Sklep 1.3.2.:
Namestnica predsednika sveta starSev Vrtca Jesenice za Solsko leto 2018/2019 je ga.

Ana Hering. (3'l glasov ZA).



Ad.4
Ravnateljica je s pomodjo programa PowerPoint predstavila Porodilo o delu Vrtca Jesenice v
Solskem lelu 20'1712018, ki so ga dlani skupaj z vabilom prejeli prek elektronske poste in so
si ga lahko ogledali tudi 2e doma. Glavne to6ke poroEila zajemajo:- Organigram delovnih mest;

- Organigram in struktura oddelkov;
- Poslovni das vrtca ;- Delovanje enot vrtca med poditnicami; prijavljenih mora biti vsaj 41 otrok, da je enota

med poditnicami odprta. Enega od starSev je zanimalo, kje smo dobili ravno to Stevilo.
Ravnateljica je povedala, da je tak sklep potrjen s sirani obCine Jesenice. Med
poletnimi poditnicami pravilo >41 otrok( ne velja, ampak je odvisno od tega, v katerih
enotah se opravljajo vzdrZevalna in investicijska dela;- Analiza progmma vzgojnega dela;- Programi za otroke s posebnimi potrebami;

- Delovni timi; grede te2av pri timu za Moderiranje spretne strani je dran sveta
predlagal, da se vrtec obme na obdino, ki ima zaposlenih ved informatikov in bi lahko
pomagali pri oblikovanju spletne strani:- Vsebinski programi vzgojnega dela;- lgralne urice;

- Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih;- Sodelovanje z okoljem;
- Sodelovanje s stanii;
- Praktidno usposabljanje dijakov - pUD;
- lzvedene investicije in nabave.

Ad. 5
Letni delovni nadrt za solsko leto 2o1gl2o1g so starsi prav tako prejeli skupaj z vabilom.
Ravnateljica ga je na kratko predstavira in povedara, da je v bistvu nJagraonj"'tega, r", Fbilo povedano Ze pri prejsnji to6ki, opozorila je le na nekaj novosti:- o]e!e F qPj:nje leto je spremenjen orginigram; po'opravljeni reviziji je bita popravtjena

sistemizacija delovnih mest in s tein tudiorginigram;- letos imamo 38 odderkov, ob vpisu je biro vpiianih ve6 otrok, kot jih rahko sprejmemo,
zato smo imeli komisijo, a se je do zadetka sorskega reta izpisaro oro'ii +o otro(' -'- letos imamo na novo oddelek s prilagojenim progrlmom _ tavojnioddelek;- poslovni 6as vrtca - spremeni se lahko, 6e je vkfu6enih vsaj 5 oirok;- prednosti pedago5ki nalogi:

. Zmagujemo z vrednotami ino Lahkih nog naokrog;
- ponovno bodo izvedene lgralne urice, ki se bodo pridele v mesecu novembru, zajemale

bodo petnajst sredanj, enkrat tedensko po tri Solske ure;- Ministrstvo za izobtazevanje, znan^ost in sport bo razpisaro krajii program za predsorske
otroke (letnik 2013) v obsegu 240 ur, ki bo za starse brezpraden; "n" ,"ipd 

""-oo.oprijavili, de se bo pojavila potreba po vkljuditvi;- Investicijsko vzdr2evanje.- potrebno bo vzpostaviti razderirno kuhinjo v enoti Angerceocepek; ker se bo kuhinja sirira v prostore uprave vrtca, bo potrebno ,"iiti-rpr"uo n"drugo lokacijo, ki pa zaenkrat 5e ni znana.
Predstavnik starsev je vprasar, de nam rokarni trgovci pri nakupih in investicijah pridejo

l?.rj,l.l,^'lX,:T-p-"liqtg ,!,4" cene. Ravnatetjica po=re, da morajo biti dobavitetji iioraii prer
Javnrn naroctt, ce pa nam kaj podarijo, morajo imeti izdelki ustrezne certifikate

Ad.6
Z novim Solskim letom je petri. Bremec, predstavnici stadev v svetu Vrtca Jesenice,prenehal mandat. svet starsev Vrtca Jesenice mora zato izvoriti nadomeiin"g" 

-irrr".



Predlagan je g. AleS Kapus, ki se s predlogom strinja. elani so glasovali in sprejet je bil
sklep 5t. 1.6.1.:
Nadomestni dlan Sveta Vrtca Jesenice je g. AleS Kapus (29 glasov ZA).

Ad. 7
Clani sveta so postavili nekaj vpraianj in pobud:

- Predstavnica starsev je povedala, da je prvi teden ob zacetku Solskega leta pred vrtcem in

Solo vedno dovolj policistov in redarjev, kasneje pa jih ni ve6. Nekateri starsi z
avtomobilom uslavijo pred vrtcem in samo spustijo otroka iz avtra, tako da je velika

verjetnost, da bo enkrat priSlo do nesrede. sprasuje, ali je moZno urgirati na obdino, da bi

se ta nadzor s strani redarstva vedkrat izvaial, predvsem ob urah prihoda in odhoda.

- starse zanima, kako.je z uporabo e-Asistenta v vrtcu. Pove se, da strokovni kader
uporablja program e-Asistent, za starte pa le nekateri oddelki. Vsi oddelki ga ne bodo

uvedli, ker se zdi, da ni tako dober.

- Zakaj ni v okviru vrtca izvedenega nobenega tabora ve6? Ravnateljica pove, da je
prevelika odgovornost na strokovnih delavkah, ki bi tabor izvedle in da bi bilo potrebno

dodatno pla6evanje, ki pa ga nekateri star5i ne zmorejo

- Ali se ne bi mogli povezati z Zavodom za Sport za npt. izvaianie drsanja v dopoldanskem
6asu? Ravnate[ica pove, da smo o tem 2e razmisljali, a do realizacije ni prislo'

- zakaj v Enoti Julke Pibernik ne smejo uporabljati igrisda? lgrisce se lahko uporablja, le

nekaj delov ig1s6a je zagrajenih s trakom, ker nekaj igral ni bilo v_ redu in je potrebno

popravilo - nipake se odpravl.la ali pa so 2e odpravljene. Na nekaterih koncih.ie potrebno

namestiti 5e ograjo, zato se tam ne sme hoditi.

. Pozimi, ko je sneg, se dogaja, da otroci ne gredo ven, ampak ostanejo v igralnicah,-ker vsi

otroci nimajo ustrLinih obladil. Star5e zanima, ali bi bilo moZno, da bi ostali otroci Sli ven,

tisti, ki pa nimajo ustrezne opreme, pa bi se zdru2ili v eno skupino in ostali notri.

Pove se, da to ni mozno, ker ne gredo vse skupine isto6asno ven. Bi pa bilo mozno, da

gre vsa skupina ven, vendar se tisti otroci, ki nimajo opreme, ne zadrZujejo na snegu.

ostalih predlogov in pobud ni bilo, zato se je ravnateliica vsem zahvalila za prisotnost in

sodelovan.je ter zakljudila sredanje.

Sredanje je bilo zakljudeno ob 19.'t5.

Zapisala:
Mateja Kelih
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Predsednik Sveta starSev Vrtca Jesenice:
Gregor Rabi6
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