Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj
Štev.: 900-23/2017-2
Črnomelj, 19. 1. 2021
ZAPISNIK 23. SEJE SVETA ZAVODA
z dne 19. 1. 2021, ob 17. uri preko aplikacije ZOOM
Prisotni: Janez Stepan, Blaž Papež, Monika Fajfar, Simona Miljavac Štrucelj, Tina Mužar, Maja
Pucelj, Petra Vrščaj, Katarina Veselič, Katarina Domitrovič (priključila ob 17.18)
Opravičeno odsotni: Martina Ilc
Neopravičeno odsotni: Irena Cindrič
Vabljeni: ravnateljica Stanka Kure
Dnevni red:
1. Pregled sklepčnosti in dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 22. seje in pregled uresničitve sklepov
3. Potrditev plačilnega razreda po pogodbi o zaposlitvi ravnateljice Stanke Kure
4. Sprememba-dopolnitev 17. člena Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, pravicah in
dolžnostih med vrtcem in starši
5. Pobude, predlogi in vprašanja

K točki 1
Predsednik je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je prisotnih 7 (sedem) članov sveta.
Sklep 23/118
Svet zavoda je s prisotnimi 7 (sedmimi) člani sklepčen.
Predsednik je predstavil dnevni red seje, na katerega ni bilo pripomb. Člani sveta so se
soglasno strinjali z dnevnim redom.
Sklep 23/119
Člani sveta so sprejeli predlagani dnevni red 23. seje sveta zavoda.
K točki 2
Predsednik je prebral sklepe 22. seje, razprave ni bilo, zato so člani soglasno sprejeli zapisnik
22. seje.
Sklep 23/120
Člani sveta so soglasno sprejeli zapisnik 22. seje sveta zavoda.

K točki 3 – Potrditev plačilnega razreda po pogodbi o zaposlitvi ravnateljice Stanke Kure
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Člani sveta so v gradivu prejeli Vrednostne kriterije za delovno mesto ravnatelja vrtca in
Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju –okrožnico. Sveta zavoda mora predlog
uvrstitve v plačni razred ravnatelja poslati županu Občine Črnomelj. Predsednik je ugotovil,
da:
- po 1. kriteriju - število oddelkov (23 oddelkov) ………………………………………………..pripada 25%
- po 2. kriteriju - število otrok (357 otrok) …………………………………………………………..pripada 20%
- po 3. kriteriju - število enot (3 enote: Loka, Čardak, Majer) ………………………………pripada 10%
- po 4. kriteriju - posebnosti programa (bolnišnični, razvojni oddelki, otrok Romov,
dodatni programi za otroke, ki niso vključeni v vrtec ……………….pripada 3%
- po 5. kriteriju – sodelovanje z občinami (1 ustanovitelj)……………………………………pripada 7%
Skupna vrednost kriterijev znaša 65 % (razpon 61% - 70%), zato se ravnatelja uvrsti v 50 plačni
razred.
Sklep 23/121
Člani sveta so soglasno sprejeli predlog uvrstitve ravnatelja Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
v 50 plačni razred.

K točki 4 – Sprememba-dopolnitev 17. člena Pogodbe o medsebojnem sodelovanju,
pravicah in dolžnostih med vrtcem in starši
Na podlagi spremembe 51.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št.142/20) je potrebno uskladiti Pogodbo o medsebojnem
sodelovanju med vrtcem in starši, ki se podpiše ob vključitvi otroka v vrtec. 17. člen glasi:

Predlog spremembe/dopolnitve 17. člena:
17.člen
Starši/skrbniki imate pravico do vpogleda v Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med vrtcem in
starši/skrbniki vsaj 3 dni pred podpisom. Dolžni pa ste jo podpisati pred vstopom otroka v vrtec.
V primerih, da otrok ob vključitvi ni star 11. mesecev ali če starši/skrbniki še vedno uveljavljajo pravico
do starševskega dopusta (2. odstavek 20. člena ZVrt) ali če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju
otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo
medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja (51.a člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št.142/20) je Pogodba o medsebojnem
sodelovanju med vrtcem in starši/skrbniki nična.

Potekala je razprava, na kakšen način bo vrtec ugotavljal in reševal primere, ko starši ne bodo
prinesli potrdila o cepljenju otroka.
Prav tako je članica sveta predlagala, da se v zadnjem stavku dopolni »postane sklenjena
pogodba« nična.
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Član sveta je predlagal, da se spremeni tudi 16. člen te pogodbe. Predlaga, da se izraz
»socialna« omrežja, nadomesti z izrazom »družbenimi« omrežji. Člani sveta so se s predlogom
strinjali.
Tako spremenjen 16. člen glasi:
16. člen
Starši/skrbniki soglašate, da se otrok v vrtcu lahko fotografira in snema z video kamero z namenom
dokumentiranja dejavnosti programa in promocije dejavnosti vrtca v medijih, da se lahko udeleži
izletov in obiskov na domu.
Prepovedano je objavljanje fotografij, posnetih v vrtcu, na katerih so tudi drugi otroci in strokovne
delavke, na različnih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter …).

Sklep 23/122
Člani sveta so se soglasno strinjali glede predlagane spremembe Pogodbe o medsebojnem
sodelovanju med vrtcem in starši. V 16. členu se izraz »socialnimi« zamenja z »družbenimi«.
Sklep 24/123
Člani sveta so se soglasno strinjali s spremembo 17. člena Pogodbe o medsebojnem
sodelovanju med vrtcem in starši, ki sedaj glasi:
17. člen
Starši/skrbniki imate pravico do vpogleda v Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med vrtcem in
starši/skrbniki vsaj 3 dni pred podpisom. Dolžni pa ste jo podpisati pred vstopom otroka v vrtec.
V primerih, da otrok ob vključitvi ni star 11. mesecev ali če starši/skrbniki še vedno uveljavljajo pravico
do starševskega dopusta (2. odstavek 20. člena ZVrt) ali če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju
otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo
medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja (51.a člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št.142/20) postane sklenjena Pogodba o
medsebojnem sodelovanju med vrtcem in starši/skrbniki nična.

K točki 6 - Pobude, predlogi in vprašanja
Ravnateljica je obvestila člane sveta zavoda o trenutnem stanju v našem vrtcu. Vrtec po sklepu
župana deluje v zmanjšanem obsegu. V oddelkih I. starostnega obdobja je lahko največ 6 otrok
in v II. največ 8 otrok. V vrtcu deluje 17 oddelkov, ki jih obiskuje 115 otrok, število otrok pa se
povečuje. Starši, skladno z dogovorom, prinašajo potrdila delodajalcev o nujnosti opravljanja
dela na delovnem mestu.
Povedala je, da bo v naslednjem tednu podpis najemne pogodbe med Občino Črnomelj in
Ivanom Mullerjem. Zaradi rušitve vrtca v Loki bomo tako pridobili 2 igralnici. Trenutno
potekajo še zaključna dela (namestitev sanitarij, čiščenje igralnic in selitev pohištva oziroma
ureditev igralnic).
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Povedala je tudi, da bo nova pomočnica ravnateljice Vesna Žarkovič, ki je trenutno na
delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok v razvojnem oddelku. Razpis za novo
vzgojiteljico v razvojnem oddelku je v teku. Takoj ko se zaposli, bo ravnateljica imenovala novo
pomočnico ravnateljice.
Obvestila je člane, da imamo en oddelek in kuhinjo v karanteni.
Član sveta je podal predlog o varovanju otrok na domu. Poslal je povezavo na Pravilnik o
pogojih
za
občasno
varovanje
otrok
na
domu
(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV732#).
Seja je bila zaključena ob 17.28.

Zapisala

Karmen Ambrožič

Predsednik sveta zavoda

Janez Stepan
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