Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj
Štev.: 900-20/2017-2
Črnomelj, 27. 11. 2020
ZAPISNIK 20. SEJE SVETA ZAVODA
z dne 27. 11. 2020, ob 17. uri preko aplikacije ZOOM
Prisotni: Janez Stepan, Petra Vrščaj, Blaž Papež, Monika Fajfar, Simona Miljavac Štrucelj,
Katarina Veselič, Tina Mužar, Martina Ilc, Irena Cindrič, Katarina Domitrovič, Maja Pucelj
Opravičeno odsotni:/
Vabljeni: ravnateljica Petra Pezdirc Stopar, Stanka Kure, Mojca Frankovič
Dnevni red:
1. Pregled sklepčnosti in zapisnika 19. seje
2. Predstavitev kandidatk za ravnateljico vrtca (vsaka po 15 min)
3. Pregled prispelih mnenj za ravnateljico vrtca
4. Glasovanje o izbiri ravnateljice na prosto delovno mesto - imenovanje ravnatelja
vrtca
5. Predlogi in pobude
Med člani sveta je potekala razprava, na kakšen način bi izvedli tajne volitve. Predlog je bil, da
se voli v prostorih vrtca v enoti Čardak. Nekateri člani so predlagali, da bi volitve potekale
preko aplikacij. Soglasno je bilo odločeno, da se volitve izpeljejo v prostorih vrtca.
K točki 1
Predsednik je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je prisotnih 11 članov sveta. Predlagal je
snemanje seje. Člani sveta so v pisnih komentarjih predlog potrdili in se strinjali s snemanjem
seje. Na podan dnevni red ni bilo pripomb, zato so ga člani sveta v pisnih komentarjih soglasno
sprejeli.
Sklep 20/92
Svet zavoda je s prisotnimi enajstimi (11) člani sklepčen.
Sklep 20/93
Člani sveta so se strinjali, da se 20. seja sveta snema z aplikacijo ZOOM.
Sklep 20/94
Člani sveta so sprejeli predlagani dnevni red.
Na zapisnik in sklepe 19. seje ni bilo pripomb. Člani sveta so s pisnimi komentarji potrdili
zapisnik.
Sklep 20/95
Zapisnik 19. seje sveta zavoda je bil soglasno sprejet.
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K točki 2 – Predstavitev kandidatk
Predsednik je povabil v aplikacijo ZOOM na predstavitev kandidatko Stanko Kure. Kandidatka
je podala kratko osebno predstavitev ter predstavila svoj program dela in videnja vrtca v
naslednjih petih letih mandata in odgovorila na zastavljena vprašanja članov sveta.
Po končani predstavitvi prve kandidatke, je predsednik povabil v aplikacijo ZOOM kandidatko
Mojco Frankovič. Kandidatka je predstavila program in odgovorila na zastavljena vprašanja.
Člane sveta je zanimalo, kakšno naj bi bilo poslanstvo ravnatelja, za katera področja si bosta
najbolj prizadevali, da se uresničijo v mandatu, o tržnih dejavnostih, sodelovanju z
zaposlenimi.

K točki 3
Pregled mnenj
Predsednik je predstavil zaprošena mnenja Sveta Staršev, Vzgojiteljskega zbora Vrtca Črnomelj
in Občine Črnomelj. Svet staršev je podal pozitivno mnenje obema kandidatkama, Stanki Kure
in Mojci Frankovič. Vzgojiteljski zbor je dal pozitivno mnenje Stanki Kure in negativno Mojci
Frankovič. Lokalna skupnost – občina Črnomelj je dala pozitivno mnenje obema
kandidatkama.
Sklep 20/96
Svet zavoda je pridobil vsa mnenja o kandidatkah za ravnateljico vrtca Otona Župančiča
Črnomelj. Svet staršev Vrtca Otona Župančiča Črnomelj in lokalna skupnost Občina Črnomelj
sta dala pozitivno mnenje obema kandidatkama medtem ko je Vzgojiteljski zbor je dal
pozitivno mnenje Stanki Kure in negativno Mojci Frankovič.
Seja preko aplikacije ZOOM se prekine za eno uro, da se člani sveta lahko udeležijo volitev v
prostorih vrtca na Čardaku.
K točki 4
Svet zavoda je o kandidatkah glasoval tajno v prostorih vrtca ob upoštevanju vseh navodil NIJZ.
Sestavil je volilno komisijo izmed članov sveta: za predsednika je bil predlagan Blaž Papež in
za člana sta bili predlagani Katarina Veselič ter Monika Fajfar. Pripravljen je bil volilni imenik z
11 glasovnicami. Na volišče je prišlo vseh 11 članov sveta zavoda. Volilna komisija je po
glasovanju podala ugotovitve (v prilogi).. Od 11 oddanih veljavnih glasovnic, jih je bilo 8 glasov
za pod zaporedno številko 2 Stanko Kure in pod zaporedno številko 1, 3 glasovi za Mojco
Frankovič. Volilni material se hrani v tajništvu vrtca.
Ob 18.30 se je seje nadaljevala v aplikaciji ZOOM. Predsednik se je zahvalil volilni komisiji.

Sklep 20/97
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Člani sveta so se po tajnem glasovanju odločili za kandidatko Stanko Kure za ravnateljico
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
K točki 5 Predlogi in pobude
Člani sveta zavoda so predlagali, da bi se v prihodnje več posluževali digitalnih orodij.
Seja je bila zaključena ob 18.57.

Zapisala

Karmen Ambrožič

Predsednik sveta zavoda

Janez Stepan
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