
 

 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ 

Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ 

 
Identifikacijska številka: 20802684     TRR 01217-6030634262 
Tel.: 07/3567271, faks: 0590/74110, e-pošta: info@vrtec-crnomelj.si 

 

 

Št.: 9002-3/2020-2 

Datum: 21. 12. 2020 

 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021, 

ki je bila v ponedeljek, 21. 12. 2020, ob 17. uri, preko spletne aplikacije ZOOM. 

 

Sejo sveta staršev je vodil predsednik Sveta staršev Darjan Grudnik. Seje se je udeležila tudi 

ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, gospa Petra Pezdirc Stopar. 

 

Prisotni (16): Maja Kuzma, Suzana Žunič, Maša Miletić, Blaž Papež, Darja Simonič, 

Andreja Toplišek, Brigita Starešinič, Urška Jakobčič, Tadeja Binder, Luka Turk, Nina 

Vranešič, Tina Schweiger, Maja Ulašič, Petra Vrščaj, Sanela Nikolić Nasić in Darjan 

Grudnik. 

 

Opravičeno odsotni(4): Dejan Davidović, Tomaž Peteh, Ivana Leskovar in Tjaša Kramarič.  

Neopravičeno odsotni(3): Teja Jeršin, Franc Mavrinec in Andreja Plut. 

 

Darjan Grudnik (v nadaljevanju predsedujoči) je pozdravil vse navzoče v spletnem brskalniku 

ZOOM, ugotovil sklepčnost, saj je bilo od 23 članov prisotnih 16 staršev predstavnikov (70 % 

udeležba), predstavil pa je tudi dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev 

3. Razpis volitev za predstavnike staršev v svet zavoda 



4. Predlogi in pobude 

 

Predsedujoči je v programu ZOOM izvedel tajno glasovanje o tem, če prisotni potrjujejo 

sprejem dnevnega reda. Glasovalo je vseh 16 staršev, vsi so soglasno potrdili dnevni red. 

 

Sklep 1: Svet staršev je bil s 16 prisotnimi starši v spletni aplikaciji ZOOM sklepčen. 

Svet staršev je soglasno sprejel dnevni red. 

 

K1: Predsedujoči je staršem predlagal, da bi zaradi kasnejšega lažjega zapisa zapisnika sejo 

snemali. V programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, če se prisotni strinjajo, da se 2. 

seja Sveta staršev za potrebe zapisa zapisnika snema. Glasovalo je vseh 16 staršev, vsi so 

soglasno potrdili predlog. 

 

Sklep 2: Svet staršev je soglasno sprejel, da se lahko seja snema. 

 

K2: Predsedujoči predstavi zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 17. 11. 2020, ob 

17. uri, preko spletne aplikacije ZOOM. Razprave, pripomb in vprašanj ni bilo. Predsedujoči 

v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali starši sprejmejo zapisnik 2. seje Sveta 

staršev. Glasovalo je vseh 16 staršev, vsi so soglasno sprejeli zapisnik. 

 

Sklep 3: Svet staršev je soglasno sprejel zapisnik 2. seje Sveta staršev. 

 

K3: Predsedujoči starše seznani s pravno podlago poteka volitev za predstavnike starše v Svet 

Zavoda. 

 

Pod točko A predsedujoči starše seznani, da v skladu z 46. členom ZOFVI traja mandat 

članov sveta zavoda 4 leta. Sedanjim članom Sveta zavoda mandat poteče 23. 2. 2021. 

Predsedujoči v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali se starši strinjajo, da so 

seznanjeni s potekom mandata predstavnikov staršev v Svetu zavoda. Glasovalo je vseh 16 

staršev, vsi si soglasno potrdili, da so seznanjeni s potekom mandata. 

 



Sklep 4: Svet staršev ugotovi, da 23. 2. 2021 poteče mandat predstavnikov staršev v 

Svetu zavoda. 

 

Pod točko B predsedujoči starše seznani, da v skladu z drugim odstavkom  47. člena ZOFVI 

postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev javnega vrtca oziroma šole določa akt o 

ustanovitvi 19. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca 

Otona Župančiča Črnomelj (Ur. l. RS št. 180/2020). Ta določa, da Svet staršev razpiše volitve 

predstavnikov staršev v svet zavoda s sklepom najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. 

Predsedujoči v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali se starši strinjajo, da Svet 

staršev razpiše volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda. Glasovalo je 15 staršev, ki so se s 

predlogom strinjali, en starš se je glasovanja vzdržal. 

 

Sklep 5: Sveta staršev Vrtca Otona Župančiča Črnomelj razpisuje volitve predstavnikov 

staršev v Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. 

 

Pod točko C predsedujoči starše seznani, da se na volitvah voli 3 predstavnike staršev. 

Kandidat je lahko vsak starš otroka, ki je vpisan v zavod. Kandidate za člane sveta zavoda, ki 

so predstavniki staršev, ima pravico predlagati vsak starš otroka, ki je vpisan v zavod. Predlog 

kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora 

podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi. Predlog se 

poda v tajništvo zavoda. Predlagan rok za oddajo predlogov je 20. 1. 2021. Upoštevani bodo 

samo predlogi, ki bodo v tajništvo prispeli do tega datuma po klasični ali elektronski pošti ali 

z osebno oddajo. Predsedujoči v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali se starši 

strinjajo, da je rok za oddajo predlogov kandidatov za volitve 20. 1. 2021. Glasovalo je 15 

staršev, ki so se s predlogom strinjali, en starš se je glasovanja vzdržal. 

 

Pod točko Č predsedujoči starše seznani, da mora Svet staršev potrditi člane volilne komisije, 

hkrati jim tudi predstavi naloge volilne komisije in funkcije posameznih članov te komisije. 

Opozori tudi na to, da se člani volilne komisije imenujejo izmed članov Sveta staršev, hkrati 

pa le-ti ne smejo biti kandidati na volitvah. Predsedujoči odpre razpravo, med katero lahko 

starši predlagajo posamezne člane. Predlagani so bili naslednji člani volilne komisije: 

 

• Predsednik: Luka Turk 

• Namestnica: Petra Vrščaj 



• Članica: Brigita Starešinič 

• Namestnica: Urška Jakobčič 

• Članica: Maša Miletić 

• Namestnica: Suzana Žunič 

 

Predsedujoči v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali se starši strinjajo s 

potrditvijo predlaganih članov za volilno komisijo. Glasovalo je 15 staršev, ki so se s 

predlogom strinjali, en starš se je glasovanja vzdržal. 

 

Sklep 6: Sveta staršev Vrtca Otona Župančiča Črnomelj potrdi predlagano volilno 

komisijo. 

 

Pod točko D predsedujoči starše seznani o poteku volitev. Te so javne, razen če se na sami 

seji drugače odloči večina prisotnih članov Sveta staršev.  Za pričetek volilnih opravil šteje 

dan objave na oglasni deski in spletni strani zavoda. Na seji sveta staršev, na kateri se 

opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se 

opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici 

se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov in število 

kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili 

največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen 

tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen 

za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba. Predsedujoči predlaga, da so 

volitve glede na zakonsko podlago izvedene na seji Sveta Staršev dne 4. 2. 2021. Predsedujoči 

v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali se starši strinjajo s potrditvijo 

predlaganega datuma volitev. Glasovalo je 16 staršev, ki so predlog soglasno potrdili. 

 

Sklep 7: Sveta staršev Vrtca Otona Župančiča Črnomelj soglasno potrdi datum volitev 

predstavnikov staršev v Svet zavoda Vrtca otona Župančiča Črnomelj, ki bodo 4. 2. 

2021. 

 

Pod točko E predsedujoči staršem predstavi rokovnik opravil za izvedbo volitev: 



 
Predsedujoči v programu ZOOM izvede tajno glasovanje o tem, ali se starši strinjajo s 

sprejetjem predlaganega rokovnika volilnih opravil. Glasovalo je 16 staršev, ki so predlog 

soglasno sprejeli. 

 

Sklep 8: Svet staršev sprejme rokovnik opravil za izvedbo volitev in imenovanje novih 

predstavnikov staršev v Svet zavoda. 

 

Pod točko F predsedujoči starše seznani o objavi poziva za predlaganje kandidatov na oglasni 

deski in spletni strani zavoda. Staršem predstavi predlog povabila in priloge. Opozori, da 

mora biti predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, pisen, vsebovati 

mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi. 

 



K5: Predsedujoči starše seznani z vsebino anonimnega pisma, ki je bilo naslovljeno na 

ravnateljico iz strani staršev in starih staršev enote Čardak. Gre za pritožbo na odločitev, da je 

bila telovadnica vrtca začasno, zaradi prostorske stiske ob aktualnih dogodkih spremenjena v 

igralnico. Predsedujoči zaprosi ravnateljico za komentar in odgovor na očitke iz anonimnega 

pisma. 

 

Ravnateljica razloži, da je to pismo predala tudi Občini Črnomelj ter članom Sveta zavoda 

Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. Na pobudo predstavnikov staršev v Svetu zavoda pa je 

pismo posredovala tudi Svetu staršev. Ravnateljica pove, da se o omenjenem problemu na 

vodstvo vrtca ni obrnil oziroma pritožil še nihče, prav tako ne na predstavnike staršev v Svetu 

staršev. Strinja se, da je gibanje za predšolske otroke zelo pomembno. Za vrtec je telovadnica 

zelo pomembna, ne samo za gibanje, ampak tudi za druge dejavnosti, ki lahko potekajo v teh 

prostorih. Ker vrtec primernih prostorov v Črnomlju ni našel in če so želeli s 1. 9. 2020 

sprejeti vse otroke, so bili primorani v igralnico preurediti tudi telovadnico v novem delu 

vrtca na Čardaku. Podobno so naredili tudi z zbornico. V letošnjem šolskem letu ima sicer 

vrtec eno skupino več kot v prejšnjem šolskem letu. Pregledani so bili mnogi prostori, ki jih 

omenjajo tudi avtorji anonimke, vendar prav nobeden ni zadostoval normativom, ki so 

potrebni za zagotavljanje prostorov za opravljanje predšolske vzgoje ali pa so zasedeni. Vrtec 

izhaja iz tega, da so prostori čim bolj varni za otroke in da bi lahko sprejeli vse otroke. Se pa 

ravnateljica strinja, da preureditev telovadnice v igralnico ni najboljša rešitev, je pa samo 

začasna, za tekoče šolsko leto. Prav tako poudari, da je vseskozi zagovarjala, da se otrokom 

telovadnice ne vzame in da če se to zgodi, se le v najnujnejšem primeru, ko drugače ne bo šlo. 

Zelo pa na dano situacijo zagotovo vpliva tudi aktualna epidemiološka situacija. 

 

Predstavnik staršev pove, da se mu zdi neumesten očitek iz anonimke, da bo telovadnica za 

vedno ostala igralnica, kajti vsi vemo, da temu zagotovo ne bo tako. Telovadnica na Čardaku 

predstavlja nek nadstandard, le takšnega si želimo za vse skupine vrtca. Verjame, da bo z 

izgraditvijo novega vrtca v Loki to tudi uresničeno. Glede na okoliščine se vpraša, koliko bi 

se otroci sploh smeli zadrževati v telovadnici. Prav se mu zdi, da če se kdo s čim ne strinja, da 

to tudi pove ali zapiše, je pa potrebno poskrbeti tudi za utemeljeno argumentacijo, ki pa jo pri 

tem anonimnem pismu pogreša. Poudari pa, da si vsi navkljub prostorski stiski vrtca še vedno 

želimo, da večina otrok dobi svoje mesto v vrtcu. Ravno zaradi tega, se mu zdi preureditev 

določenih prostorov vrtca v igralnice razumljiva in nujna. 

 



Predstavnik staršev izrazi skrb in vpraša ravnateljico, kaj se dogaja s pridobivanjem 

uporabnih dovoljenj za nadomestne prostore vrtca. Ravnateljica pove, da je v rednem 

kontaktu z Občino, in da še vedno (iz strani lastnika objekta) ni dostavljena vsa 

dokumentacija, ki bi omogočala sprejem vseh dovoljenj iz strani upravne enote Črnomelj. To 

za vrtec predstavlja težavo, saj so tudi sami vezani na selitev skupin in imajo zaradi tega 

čakanja težave. 

 

Ravnateljica starše seznani, da je pogodba za gradnjo novega vrtca v Loki podpisana ter da 

se gradnja predvidoma začenja spomladi. 

 

Predstavnik staršev apelira na druge starše, da v svojih skupinah poskušajo staršem razložiti 

trenutno prostorsko stisko vrtca, da ne bo prišlo do napačnih interpretacij med starši. 

 

Ravnateljica poudari, da so igrala za igro otrok po urniku še vedno dostopna, otroci so dosti 

zunaj, se gibajo na igrišču. Za otroke so organizirani športni dopoldnevi. 

 

Ker dodatnih predlogov in pobud ni, se predsedujoči vsem udeležencem zahvali za prisotnost 

in zaključi sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisal:       Predsednik Sveta staršev: 

Darjan Grudnik                                                                           Darjan Grudnik 

 

 

 

 

 

Overovatelj zapisnika: 

Blaž Papež 

 


