Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj
Štev.: 900-21/2017-2
Črnomelj, 14. 12. 2020
ZAPISNIK 21. SEJE SVETA ZAVODA
z dne 14. 12. 2020, ob 17. uri preko aplikacije ZOOM
Prisotni: Janez Stepan, Blaž Papež, Monika Fajfar, Simona Miljavac Štrucelj, Tina Mužar,
Martina Ilc, Maja Pucelj, Petra Vrščaj (vključila ob 17.08)
Opravičeno odsotni: Irena Cindrič, Katarina Veselič
Vabljeni: ravnateljica Petra Pezdirc Stopar
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepčnosti in dnevnega reda
Pregled zapisnika 20. seje in pregled uresničitve sklepov
Predstavitev, razprava in sprejem Pravil Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
Predstavitev in razprava o spremembi Poslovnika o delu sveta zavoda Vrtca Otona
Župančiča Črnomelj
5. Prenehanje mandata svetu zavoda s 23. 2. 2021.
6. Pobude, predlogi in vprašanja
K točki 1
Predsednik je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je prisotnih 7 (sedem) članov sveta.
Predlagal je snemanje seje in spremembo dnevnega reda. Doda se nova 5. točka: Prenehanje
mandata svetu zavoda s 23. 2. 2021. Sledi točka 6. Predlogi in pobude.
Člani sveta so se s predlaganimi predlogi strinjali.
Sklep 21/98
Svet zavoda je s prisotnimi sedmimi (7) člani sklepčen.
Sklep 21/99
Člani sveta so se strinjali, da se 20. seja sveta snema z aplikacijo ZOOM.
Sklep 21/100
Člani sveta so sprejeli spremembo dnevnega reda 21. seje, da se vstavi nova 5. točka
Prenehanje mandata svetu zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj s 23. 2. 2021.
K točki 2
Predsednik je prebral sklepe 20. seje in ugotovil, da pod številko sklepa 20/97, sklepa ni.
Obrazložitev je bila, da sklepa ni potreben in se ustrezno popravijo številke naslednjih sklepov.
Člani so se strinjali s predlogom zapisnika 20. seje.
Sklep 21/101
Zapisnik 20. seje sveta zavoda je bil soglasno sprejet.
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K točki 3 – Predstavitev, razprava in sprejem Pravil Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
Pri tej točki se je pridružila seji Petra Vrščaj.
Predsednik je povedal, da morajo vsi javni zavodi, na pobudo ustanovitelja Občine Črnomelj,
sprejeti Pravila zavoda. Pravila Vrtca Otona Župančiča Črnomelj je pripravil Darko Fras iz
Pravne družbe Pavkovič in odvetniki d.o.o. Člani sveta so Pravila dobili v gradivu za obravnavo.
Po podanem pozitivnem mnenju sindikata Vrtca Otona Župančiča Črnomelj z dne 10. 12. 2020
je članica prosila za obrazložitev 3. alineje 7. člena Pravil. Besedo »storitev« bi lahko zamenjala
primernejša, vendar so se po razpravi, člani odločili, da se vključi pravnik Darko Fras in poda
obrazložitev. Povedal je, da gre le za povzemanje besedila iz Odloka (Odlok u ustanovitvi
Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj), zato so se člani odločili, da
se besedila ne spreminja. Članica je predlagala za obrazložitev 7., 9., 10. in 31. člena. Po
razpravi in kot je povedal Darko Fras, gre v pravilih za to, kako vrtec zagotavlja javnost svojega
dela. Sprememba, s katero so se strinjali vsi člani, je bila, da se iz 7. člena briše beseda »tudi«,
tako da sedaj prvi stavek glasi: »V zavodu se izvaja naslednje dejavnosti:«
Sklep 21/102
Člani sveta se strinjajo s spremembo 7. člena Pravili javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.

Člani sveta so se soglasno strinjali s predlogom Pravil javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
Sklep 21/103
Člani sveta zavoda so na svoji 21. seji sprejeli Pravila javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
Sklep 21/104
Svet zavoda zaprosi Občino Črnomelj za soglasje k Pravilom javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.
K točki 4 - Predstavitev in razprava o spremembi Poslovnika o delu sveta zavoda Vrtca Otona
Župančiča Črnomelj
Člani so odprli razpravo o spremembi Poslovnika o delu sveta zavoda Vrtca Otona Župančiča
Črnomelj. V zvezi z 11. členom, je članica predlagala boljšo definicijo v zvezi z razrešitvijo ali
iztekom mandata, vendar je Darko Fras pojasnil, da je to bolj urejeno z odlokom, ki je višji akt
od Poslovnika.
Predlagali so še nevtralne izraze tam, kjer jih ni bilo. Prva točka se dopolni z »V tem poslovniku
uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko
slovnično obliko.«
Po končani razpravi, so se člani sveta dogovorili, da se Poslovnik s spremembami sprejme na
naslednji seji.
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K točki 5 – Prenehanje mandata svetu zavoda s 23. 2. 2021
Predsednik je povedal, da 23. 2. 2021 poteče mandat sedanjemu svetu zavoda, s tem tudi
članstvo v svetu zavoda.
Sklep 21/105
Člani sveta zavoda ugotovijo, da poteče mandat članom sveta zavoda 23. 2. 2021.
Do 23. 2. 2021, ko se bo konstituiral novi svet, je potrebno zaprositi lokalno skupnost, svet
staršev Vrtca Črnomelj in Vrtec Črnomelj za imenovanje novih predstavnikov v svetu zavoda.
Člani sveta so se soglasno strinjali.
Sklep 21/106
Lokalno skupnost se zaprosi za predstavnike lokalne skupnosti v svetu zavoda za mandatno
obdobje 2021-2025.
Sklep 21/107
Svet staršev se zaprosi za predstavnike sveta staršev v svetu zavoda za mandatno obdobje
2021-2025.
Volilni komisiji Vrtca Otona Župančiča Črnomelj bo potekel mandat 21. 12. 2020. Potrebno bo
določiti volilno komisijo, ki bo pripravila volitve predstavnikov zaposlenih Vrtca Črnomelj v svet
zavoda.
Sklep 21/108
Ugotovi se, da bo volilni komisiji Vrtca Otona Župančiča potekel mandat. Imenovati bo
potrebno volilno komisijo.

K točki 6
Ravnateljica je pojasnila, da so ravnatelji zaprosili lokalno skupnost za spremembe odlokov
javnih zavodov v naši občini. Prav tako naj bi javni zavodi imeli tudi pravila, ki pa po zakonu
niso obvezna. Predlaga, da se zaradi časovne stiske skliče naslednja seja sveta zavoda 22. ali
23. 12. 2020, ko bo Vrtec Črnomelj dobil pisno soglasje ustanovitelja k Pravilom.
Povedala je, da bo v četrtek podpis pogodbe za gradnjo vrtca. Vrtec je bil uspešen na projektu
«Učim se biti učitelj«, ki pomeni zaposlitev Vzgojiteljice predšolskih otrok za 6 mesecev.
Financira se iz EU, Evropskega socialnega sklada v višini 80%, in Ministrstva iz izobraževanje,
znanost in šport v višini 20%.
Za ravnateljico je prišlo anonimno pismo v zvezi z telovadnico, ki je sedaj, v času priprave na
rušenje in graditev novega vrtca v Loki, uporabljamo kot igralnico. Čeprav smo zelo dolgo iskali
primeren prostor – nadomestni za igralnice iz Loke, smo kot zadnjo možnost videli v uporabi
telovadnice za igralnico. Povedala je, da je s anonimnim pismom seznanila občino Črnomelj.
Po razpravi o tem ali se anonimno pismo obravnava oziroma komu se naj pošlje, so člani
soglasno sprejeli sklep.
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Sklep 21/109
Vsa anonimna pisanja, ki so naslovljena na zaposlene v Vrtcu Črnomelj ali na Vrtec Črnomelj
se posredujejo v vednost in morebitno ravnanje svetu zavoda.

Seja je bila zaključena ob 18.20.

Zapisala

Karmen Ambrožič

Predsednik sveta zavoda

Janez Stepan

4

