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SVET STARŠEV Vrtca Pedenjped Novo mesto 

Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto 

Novo mesto, 03.03.2020 

 
 

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev Vrtca Pedenjped  

Novo mesto za šolsko leto 2019/2020 
 

 

Druga redna seja Sveta staršev Vrtca Pedenjped Novo mesto (nadalje VPNM) je potekala v 

torek, 03. 03. 2020, v večnamenskem prostoru enote Videk, Kočevarjeva ul. 42, 8000 Novo 

mesto. Sejo je sklical predsednik Sveta staršev VPNM, g. Danilo Malnar, (nadalje predsednik). 

Po elektronski pošti je bilo vsem predstavnikom staršev poslano sledeče delovno gradivo za 

pripravo na sejo:  

- Vabilo na 2. sejo Sveta staršev 2019/20 s povezavo do zapisnika 1. seje 

- Vloga za imenovanje ravnatelja 

- Predstavitev kandidatke g. Mete Potočnik 

- Program dela 2020-2025. 

 

Seja se je začela ob 16.30 uri.  

 

Vabljeni: 

Poleg izvoljenih predstavnikov oddelkov VPNM je bila na sejo vabljena tudi sedanja 

ravnateljica VPNM in kandidatka za ravnateljico 2020-2025 ga. Meta Potočnik. 

Predsednik je podal predlog za imenovanje zapisnikarja. Za zapisničarko se s strani staršev javi 

Andreja Retelj, ki je potrjena z dvigom rok.  

Sklepčnost  

2. redne seje se je udeležilo 31 od 40 predstavnikov oddelkov VPNM. Seje sta se udeležili 

Nadja Regina s pooblastilom predstavnice staršev Natalije Glavič in Liljana Vrban s 

pooblastilom predstavnice staršev Tanje Božič. Predsednik preveri prisotnost in na podlagi 

seznama prisotnih (priloga zapisnika) ugotovi sklepčnost ter prične z uvodom v 2. redno sejo 

Sveta staršev.  
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Dnevni red 

Predlagana je bila potrditev dnevnega reda s tremi točkami, ki so ga predstavniki oddelkov, 

prejeli z vabilom ter ostalih  dokumentov po e-pošti. 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev (objavljen na: 

http://www.pedenjpednm.si/wp-content/uploads/2019/11/Zapisnik-1.-seje-sveta-

star%C5%A1ev-20192020.pdf)  

2. Oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja 

o obrazložitev postopka 

o predstavitev kandidatke za mesto ravnatelja zavoda za naslednje mandatno 

obdobje: 

▪ Meta Potočnik 

o razprava, glasovanje, obrazložitev in oblikovanje mnenja 

3. razno (predlogi, pobude, aktualna problematika)  

 

Dnevni red je bil potrjen soglasno z dvigom rok. 

 

Potek 2. redne seje Sveta staršev 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev VPNM 

Predsednik poroča o zapisniku 1. redne seje Sveta staršev VPNM in poda v potrjevanje zapisnik 

1. redne seje Sveta staršev VPNM. Prisotni soglasno potrdijo zapisnik. 

 

Sklep 1: Svet staršev potrjuje zapisnik 1. redne seje Sveta staršev VPNM za šol. leto 

2019/2020, ki je potekala, 3. 10. 2019, v večnamenskem prostoru enote Videk. 

 

2. Oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja 

Predsednik na osnovi 66. člena Zakona o vzgoji in izobraževanju in 28. do 31. člena 

Poslovnika sveta staršev VPNM razloži postopek oblikovanja mnenja o kandidatih za 

ravnatelja. 

Na razpis za ravnatelja Vrtca Pedenjped Novo mesto za mandatno obdobje 2020 – 2025 se je 

prijavila samo ena kandidatka, in sicer sedanja ravnateljica ga. Meta Potočnik. 

Mnenje o kandidatki za ravnatelja lahko Svet staršev oblikuje na osnovi preučitve pisnega 

programa vodenja zavoda ali na osnovi osebne predstavitve kandidatke na seji sveta staršev.  

Predsednik se je po posvetu z ravnateljico odločil, da se bo kandidatka osebno predstavila. 

 

Podana vprašanja s strani predstavnikov staršev: 

http://www.pedenjpednm.si/wp-content/uploads/2019/11/Zapisnik-1.-seje-sveta-star%C5%A1ev-20192020.pdf
http://www.pedenjpednm.si/wp-content/uploads/2019/11/Zapisnik-1.-seje-sveta-star%C5%A1ev-20192020.pdf
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• Kako vidite trenutno situacijo obravnavo otrok v razvojnem oddelku? 

• Kakšne dejavnosti načrtujete za uresničevanje načela večjezičnosti? 

• Kako skrbite za prenos znanj starejših zaposlenih na mlajše in obratno? 

Ravnateljica je natančno odgovorila na vsa vprašanja s strani staršev. Po predstavitvi vloge in 

programa vodenja je sedanja ravnateljica zapustila prostor, predsednik pa je odprl razpravo o 

kandidaturi kandidatke in njenem programu vodenja zavoda. 

Predsednik je pozval člane sveta, da glasujejo o mnenju h kandidaturi tako, da se opredelijo za 

ali proti kandidaturi oziroma podpornemu mnenju.  

Člani sveta so se odločili, da bodo glasovali javno.  

Rezultat glasovanja: 31 glasov za, 0 proti, 0 zadržanih. 

Kandidatki gospe Meti Potočnik se na podlagi glasovanja poda pozitivno mnenje h 

kandidaturi. 

Predsednik sveta je po zaključku razprave članov strnil mnenja in oblikoval enotno mnenje 

Sveta staršev, ki ga je narekoval v zapisnik. Članom je pojasnil, da bo protokolirano enotno 

mnenje v zapisniku sveta služilo za pisno obrazložitev mnenja, ki bo posredovano svetu 

zavoda. 

 

Sklep 2: Oblikovano enotno mnenje o kandidatih za ravnatelja za naslednje mandatno 

obdobje 

Kandidatka ga. Meta Potočnik je s svojo predstavitvijo pokazala, da je sposobna gospodarno 

upravljati z zavodom, da ima dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti, da zna poskrbeti 

za osebno in profesionalno rast zaposlenih in da bo s svojo vizijo razvoja Vrtca Pedenjped 

skrbela za ohranjanje dobrih temeljev in nadgradnjo sodobnega in otrokom prijaznega in 

varnega vrtca. 

 

3. razno (predlogi, pobude, aktualna problematika) 

Ravnateljica je predlagala, da pod točko razno najprej imenujemo predstavnika staršev v 

komisijo za sprejem otrok v vrtec. Izvedlo se je javno glasovanje in soglasno je bila potrjena 

ga. Kaja Krajnčič. 

 

Sklep 3: imenovanje predstavnika staršev v komisijo za sprejem otrok v vrtec 

V komisijo za sprejem otrok v vrtec je bila soglasno izvoljena predstavnica staršev ga. Kaja 

Krajnčič. 

 

S strani staršev je bilo postavljenih nekaj vprašanj oziroma pobud: 

 

- Predstavnica staršev iz Rdeče kapice opozori na zelo onesnaženo stransko pot do 

vrtca. Ravnateljica se bo zavzela, da bo v prihodnje tudi hišnik bolj pozoren, čeprav 
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zemljišče ni v lasti vrtca. Ravnateljica pojasni ob tem tudi, da bodo uredili igrišče 

skupaj s KS Drska. 

- Jakob Gole iz enote Rdeča kapica prosi za obrazložitev velike fluktuacije zaposlenih. 

Ravnateljica pojasni, da je bilo nekaj upokojitev in nekaj premestitev na željo 

zaposlenih ter nekaj premestitev s ciljem izboljšave kakovosti storitev. Predstavnica 

enote Cepetavček poroča o pozitivni izkušnji z menjavo kadra z vidika otrok. 

- Gospoda Šepetavca je zanimalo, ali se v vrtcu posvečajo opismenjevanju. Ravnateljica 

pojasni, da opismenjevanje zelo spodbujajo. 

- Predstavnico staršev Petro Zupanc iz enote Ostržek je zanimalo stališče vrtca do 

uvedbe skupne nabave plenic. Ravnateljica pojasni sedanje stanje in ponudi možnost 

anketiranja med starši, ki bi pokazala stališča do te pobude. 

 

Seja se je končala ob 18.25. 

 

 

Zapisala:       Predsednik sveta staršev VPNM 

dr. Andreja Retelj      gospod Danilo Malnar 

 

 

Priloge k zapisniku: 

- Seznam prisotnih, pooblastila namestnikov 

- Predstavitev kandidatke 

- Program dela ravnateljice 2020-2025 

- Vloga za imenovanje 

 

 


