
27.10.2016 

ZAPISNIK 

1. seje sveta staršev Kranjskih vrtcev v vrtčevskem letu 2016/2017, ki je potekala 27.10.2016 od 

17:00 do 20:30 v prostorih Mestne knjižnice Kranj 

Na seji je bilo prisotnih 54 predstavnikov oddelkov Kranjskih vrtcev od 93 vabljenih: 

(lista prisotnih je priloga zapisnika) 

Vabljeni: ravnateljica ga. lrena Pavc; prisotna njena namestnica ga. lrena Fabian 

Predlagan je bil naslednji dnevni red 1.seje: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Glasovanje in imenovanje predsednika Sveta staršev in predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda 

3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja Kranjskih vrtcev, glasovanje Sveta staršev o kanclidatih 

4. Vprašanja, pobude, predlogi 

AcI. 1 

Namestnik predsednika Sveta staršev Kranjskih vrtcev (SS KV), g. Bešter, ki je vodil sejo je ugotovil, da je 

Svet staršev ob začetku seje sklepčen, saj je bilo prisotnih 54 predstavnikov staršev. 

G Bešter je takoj predlagal tudi spremembo dnevnega reda, kjer bi se dodalo še glasovanje o novemu 

predstavniku Sveta staršev v komisiji za sprejem otrok in njegovem namestniku. Ravno tako je predlagal, 

da se na dnevni red uvrsti glasovanje o ustanovitvi delovnih skupin po posameznih vrtcih in o mnenju 

sveta staršev glede prepovedi vnosa sadja in zelenjave z namenom praznovanja rojstnih dni. 

Sklep 1/1 2016/2017 

Z večino se potrdi spremenjeno agendo, ki se glasi: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 



2. Glasovanje in imenovanje predsednika Sveta staršev, njegovega namestnika in predstavnikov Sveta 

staršev v Svet zavoda 

3. Imenovanje člana in namestnika člana komisije za sprejem otrok 

4. Predstavitev kandidatov za ravnatelja Kranjskih vrtcev, glasovanje Sveta staršev o kandidatih 

5. Razno (Predlog o ustanovitvi delovnih skupin po vrtcih v pomoč  hitrejšemu in bolj učinkovitemu 

reševanju problematik, ki se jih lahko reši na lokalni ravni; Mnenje sveta staršev o dovoljenju 

vnašanja sadja in zelenjave za potrebe praznovanja rojstnih dni otrok; zapisnik 4. Seje SS 

2015/2016; vprašanja, pobude, predlogi) 

54 ZA, O PROTI, 0 VZDRŽANIH 

Ad. 2 

G. Bešter preda besedo predstavnici vrtcev, namestnici ravnateljice ga. lreni Fabian, ki pojasni vlogo Sveta 

staršev in vlogo predsednika in novoizvoljenih članov Sveta zavoda Kranjskih vrtcev. 

Po predstavitvi ga. Fabian, se je kandidirat novi predsednik Sveta staršev. Predlagan je bil le eri kandidat 

in sicer bivši namestnik predsednika SS, g. Aleš Bešter. Po zahtevani kratki predstavitvi, se je izvedlo 

glasovanje, kjerje bil soglasno potrjen. 

Sklep 1/2 2016/2017 Z večino za in brez vzdržanih se potrdi g. Aleša Beštra za novega predsednika Sveta 

staršev 

54 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 

V naslednjem koraku riovi predsednik predtaga kandidata za namestnika predsednika g. Robert Laknerja 

(na kratko se ta predstavi) in pozove člane Sveta staršev h glasovanju za svoj predlog. Razvije se debata o 

kontinuiteti in po podrobnejši predstavitvi in pojasnilom novim članom sveta staršev ti razumejo smisel 

predlaganih kandidatov za predsednika in namestnika. 

Sklep 1/3 2016/2017 

Z večino glasov (47) in 5-imi vzdržanimi se potrdi ,g. Roberta Laknerja kot namestnika predsednika Sveta 

staršev v šolskem letu 2016/17 

49 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRZANIH 



V nadaijevanju smo predlagali kandidate Sveta staršev kot predstavnike v Svetu zavoda KV z mandatom 4 

let. Bivši člani SZ (Manca Fojkar, Aleš Bešter in Robert Lakner) so se prijavili, da bi še nadalje opravljali to 

nalogo in s tem poskrbeli za kontinuiteto aktivnosti in odprtih problematik. 

Po debati s pojasnilom o tem, da lahko vsak starš otroka v KV kandidira za člana Svetu zavoda KV, so po 

pojasnilih o vsebinskem delu članov in njihovih obveznostih ostali le predlagani kandidati. 

Padla je tudi kritika, zakaj novi člani Sveta staršev niso bili dovolj dobro in vnaprej informirani o nalogah 

članov SZ, kjer novi predsednik pojasni, da je sklic in organizacija 1. seje v domeni vrtca in ravnateljice. G. 

Bešter in g. Lakner, člana pretek!ega SS, sta se nekaj dni prej dobila na sestanku in dorekla osnovno 

dokumentacijo. Tako je bilo vsem članom novega Sveta staršev kljub vsemu posredovano kar nekaj 

uporabnih informacij o aktivnostih SS v preteklem letu, kot tudi o aktivnostih članov Sveta zavoda. 

Namestnica ravnateljica ga. lrena Fabian je to vzela na znanje. 

Sklep 1/4 2016/2017 

Na glasovanju za predstavnike v Svetu zavoda KV z mandatom 4 leta so bili z večino glasov za(48) in z 6-

timi vzdržanimi, potrjeni ga. Manca Fojkar, g. Robert Lakner in g. Aleš Bešter 

48 ZA, 0 PROTI, 6 VZDRZANIH 

Ad. 3 

Na volitve za člana in namestnika člana komisije za sprejem otrok v vrtec sta se javila g. Tomo Triller in 

ga. Katja Vuk in bila z večino glasov podprta. 

Sk!ep 1/5 2016/2017 

Na glasovanju za člana in namestnika člana komisije za sprejem otrok v vrtec sta bila z večino glasov za 

in brez vzdržanih sprejeta g. Tomo Triller in ga. Katja Vuk. 

54 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH 

Ad. 4 

Mnenje sveta staršev o kandidatih za ravnatelja Kranjskih vrtcev 

Na 1. seji Sveta staršev so se pred Svetom staršev predstavile kandidatke za novo ravnateljico Zavoda 

Kranjski vrtci. 



Kandidati/ke, ki so se predstavili/e: 

- 	G. Tadej Braček(odsoten, brez opravičila) 

- Ga. Andreja Novšak 

- 	Ga. Mojca Pelcel 

- 	Ga. Tea Dolinar 

- 	Ga. Marija Theuerschuh 

- Ga.AjdaTrudn 

Kandidati so imeli na voljo 10 minut za predstavitev ter 5 minut za odgovore na vprašanja prejeta na listu, 

ki smo jih sestavili iz predlogov članov Sveta staršev in posredovanih pred sestankom po e-pošti. 

Po predstavitvi kandidatk so prisotni predstavniki Sveta staršev KV o vsebini predstavitev in vprašanj 

podali posamezna mnenja, poglede, pomisleke in konstruktivne pripombe. 

Na glasovanje je bil dan način izbire kandidatk in sicer: 

1. Člani 55 podelijo kandidatkam tri ocene in sicer 3, 2 ali 1 točko. Najvišji seštevek točk, bi pomenil 

kandidatko, ki je najbolj prepričala člane SS. Glasovanje je tajno. 

2. Člani SS izbranemu kandidatu namenijo po en glas. V primeru, da bi po prvem krogu imeli na 

prvem mestu neodločen rezultat bi se glasovalo med tema dvema kandidatkama v drugem krogu. 

Glasovanje je tajno. 

Sklep 1/6 2016/2017 

Sprejeta je bila odločitev a glasovanju s po enim glasom(tč. 2) in sicer z večino glasov za in 7 glasovi proti, 

vzdržanih ni bilo. 

47 ZA, 7 PROTI, 0 VZDRŽANIH 

Na glasovanju je glasovalo 50 Članov Sveta staršev KV, vrnjene so bile vse glasovnice, neveljavnih ni bilo. 

V pritogi zapisnika je volilni imenik s podpisi. Glasovanje je bilo izvedeno transparentno in s tričlansko 

volilno komisijo, ki je poskrbela za štetje glasov in vpis v volilni imenik. V komisij so bili Manca Fojkar, Tomo 

Triller in Aleš Bešter. 



Rezultati glasovanja so sledeči: 

- G. Tadej Braček - 0 glasov 

Ga. Andreja Novšak - 4 glasovi 

- 	Ga. Mojca Pelcel - 9 glasov 

- 	Ga. Tea Dolinar -33 g!asov 

- 	Ga. Marija Theuerschuh - 0 glasov 

- 	Ga. Ajda Trudn - 4 glasovi 

Sklep 1/7 2016/2017 

Centralni svet staršev Kranjskih vrtcev podaja mnenje o ustreznosti kandidatov po naslednjem vrstnem 

red u 

1. ga. Tea Dolinar 

2. ga. Mojca Pelcel 

3. ga. Andreja Novšak in ga. Aja Truden 

Obrazloženo mnenje sveta staršev KV o kandidatih za ravnatelja Zavoda Kranjski vrtci je bilo v elektronski 

obliki in po pošti poslano na upravo KV dne 3.11.2016. S strani predsednika Sveta staršev podpisano 

obrazloženo mnenje je priloga temu zapisniku. 

Ad. 5 

Predsednik Sveta staršev KV ugotovi, da zaradi nesklepčnosti v trenutku, ko bi se morale obravnavati 

vsebine zadnje točke, Svet staršev o njih ne more odločati. Predsednik g. Bešter pred!aga, da se v kratkem 

času skliče korespondenčna seja kjer se bo odločalo o vsebinah zadnje točke dnevnega reda. 

Na korespondenčni seji se bo predvidoma odločalo o: 

1. Predlogu o ustanovitvi delovnih skupin po enotah v vrtcu v pomoč  hitrejšemu in bolj 

učinkovitem reševanju problematik, ki se jih lahko reši na !okalni ravni 

2. O mnenju staršev Sveta staršev glede vnašanja sadja in zelenjave za potrebe praznovanja 

rojstnih dni otrok 

3. O dveh novih članih za v Delovno skupino za prehrano sveta staršev Kranjskih vrtcev 

4. Ostalo 



Seja se je zaključila ob 20:30 

Predsednik Sveta staršev Kra riiskih vrtcev: 

Pripravil: 

Aleš 

Priloge zapisniku: 

- 	Obrazloženo mnenje sveta staršev KV o kandidatih za ravnatelja Zavoda Kranjski vrtci 


