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Številka: 013-1/2018-5 

Datum:   12.3.2018 

 

Zadeva: 2. seja Sveta staršev 

 

Dne: 2.2.2019, z začetkom ob 16.15 uri v prostorih Enote Hotiza, Strnčka ulica 2. 

 

Prisotni člani sveta staršev: Simona Smej, Zsófia Horvat, Urška Jalšovec, Igor Odar, Monika Baša, 

Roberta Turk, Andreja Krpan, Erika Prša Varga, Maja Rodinger 

Prisotni namestniki: Eva Cuk Somi, Čilla Tüske 

Drugi prisotni: Tina Hozjan, Sabina Horvat 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega srečanja  

2. Dokonstituiranje sveta staršev  

3. Klima in dnevna rutina – rezultati ankete  

4. Razno 

 

K točki 1 

Pozdravil nas je g. predsednik Sveta staršev.  

Zaradi odsotnosti zapisničarke, g. predsednik predlaga, da zapisnik piše Roberta Turk. Z dvigom rok 

so člani potrdili predlog 

Sklep št. 1:  Prisotni so soglasno sprejeli, da je zapisničarka 2. seje Sveta staršev je Roberta Turk. 

G. predsednik nam je predstavil zapisnik prejšnje seje. 

Sklep št. 2: Zapisnik s 1. Seje Sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2 

Ker je v DE Lendava II od meseca januarja oblikovana nova skupina otrok, je potrebno 

dokonstituiranje sveta staršev. 

Sklep 3: Soglasno je bilo sprejeto, da se Svet staršev  za šolsko leto 2018/2019 dokonstituira s 

predstavnico oddelka DE II/ODD 1, Vaneso Vargazon. 
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K točki 3 

 

Ga. Sabina Horvat, svetovalna delavka vrtca, nam je predstavila rezultate ankete, ki smo jo 

izpolnjevali tako starši kot strokovne delavke.  

 

Anketo z naslovom je izpolnilo 112 staršev in 37 strokovnih delavk. 

 

Z vidika kakovosti, se je izkazalo, da so odnosi med zaposlenimi ustrezni, pravtako odnosi med 

vodstvom vrtca in strokovnimi delavkami. 61% anketirencev je ocenilo, da je delo znotraj oddelka 

odlično in je brez pripomb na delo, 10 % anketirancev meni, da ima premalo informacij o otroku. 

 

Ob tem nam ga. ravnateljica predstavi, da je v izdelavi tudi nova spletna stran vrtca, na kateri 

bomo mogoče spremljati dogajanja v vrtcu in dogajanja posameznih enot. 

 

V delu Dnevna rutina-počitek, starši in strokovne delavke imajo podobno mnenje, želijo si, da 

otroci v vrtcu počivajo, da se pa otrokom, ki ne spijo, med počitkom poudijo mirne dejavnosti. 

 

Starši so v anketi izrazili, da se čas počitka določi v naprej, da si otrok sam izbere soseda, pri 

katerem bi počival, da ima otrok, ki ne spi možnost vstati in imeti mirne, tihe dejavnosti in da bi se 

naj te dejavnosti dogajale v drugem prostoru. 

 

Ga. Ravnateljica obrazloži, da je zadnji želji težje ustreči, a ne toliko zaradi prostora, koliko zaradi 

premajhnega števila strokovnih delavk v času počitka.  

 

Predstavi nam predlog vrtca, da se kosilo zamakne za eno uro, kar pomeni, da bi bilo med 12.30 in 

13.00 uro. Za to so se odločili na iz sledečih razlogov: 

- v kuhinji se je težko organizirati, hrano je porebno že zgodaj razvoziti po enotah, 

- vzgojiteljice težko načrtujejo dejavnosti, ki so vezane na podaljšan čas npr. sprehodi za 

starejše otroke, 

- najmlajši otroci so ob 11. uri že preutrujeni in jih veliko ne poje kosila da konca,  zato bi 

imeli pred počitkom močnejšo malico in kosilo, ko se zbudijo, 

- pravtako bi imeli starejši otroci močnejšo malico, pred kosilom aktivni počitek, npr. 

pravljico in po kosilu bi lahko otroci , ki želijo spati spali, otroci ki ne spijo, bi imeli pa 

možnost po krajšem času ležanja vstati in imeti tihe zaposlitve, 

- v kombiniranih oddelkih dislociranih enot, bi mlajši otroci šli spat, starejši imajo druge 

dejavnosti, nato kosilo. Vse dislocirane enote imajo namreč razdelilne kuhinje, potrebne so 

še posode, v katerih hrana ostane topla, 

- kako se bi obnesla uvedba kasnejšega kosila, je potrebno to poskusiti, npr. z dvomesečnim 

poskusnim obdobjem. 

 

G. predsednik pohvali, da se razmišlja drugače, saj je potrebno najti ravnovesje med tistimi otroki, 

ki spijo in tistimi, ki ne. 
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Ob tem ga. ravnateljica pojasni, da je potrebno pa ločiti pojma počitek in spanje.  V anketi so starši 

navedli čas kosila med 12.00 in 12.30 uro. V tem primeru bi mlajši otroci počivali med 10.30 in 

12.00, starejši bi pa imeli pred kosilom umirjene dejavnosti. Pove, da vrtci, ki so ta sistem že uvedli, 

zaznavajo prednosti, med drugimi tudi to, da otroci pojejo več sadja. Konec meseca marca bi 

poskusno uvedli zamik ure kosila. 

 

G. Odar izrazi željo, da bi otroci bili več časa zunaj na dvorišču, predvsem tudi v popoldanskem  

času, ko prihajamo po njih. 

 

Sklep 4: Svet staršev daje pozitivno mnenje k spremembi urnika dnevne rutine. 

 

K točki 3 

Ker se približuje pust, smo se pogovrili o fotografiranju in soglasno sprejeli sklep. 

Sklep 5: Skupinsko fotografiranje za pust in ob koncu šolskega leta izvede vsaka DE zase, prav 

tako izbere fotografam kjer starši sami plačajo in prevzamejo fotografije. 

 

G. predsednik nas je seznanil z lanskim spornim dopisom Sveta staršev namenjenga Svetu zavoda. 

Pregledal je lanske zapisnike in na prošno Sveta zavoda podal odgovor, da se tema v zvezi z 

dopisom na sejah ni bila obravnavana. 

 

Ga. Ravnateljica je podala naslednje  informacije: 

- Od januarja 2019 velja nov Zakon o zgodnji obravnavi otrok, v skopu tega delujejo Centri za 

zgodnjo obravnavo, za nas v Zdravstvenem domu v Murski Soboti (žal ta še ne deluje). Tam 

bodo obravnavani otroci s primanjkljaji in oni bodo izdajali odločbe. Za otroke, ki že imajo 

odločbo, pa so pred vstopom v šolo si imajo možnost pridobiti še preko Komisije za 

usmerjanje.  

- Predstavila nam je  novo spletno stran vrtca in prosila za naša mnjenja, povrtano 

informacijo, potrebe in želej. Sporočimo jih lahko administratorki strani Sabini Horvat ali pa 

administratorki v določeni DE. 

- Seznanila nas je s spremembo, da se poldnevni program vrtca lahko izvaja le v strnjeni 

skupini, in ne znotraj oddelka celodnenega programa. Opravila je že tudi sestanek s starši, 

ki imajo vpisane otroke v poldnevni program. Do konca šolskega leta sicer sprememb še ne 

bo. 

- V teku je uskladitev ekonomske cene vrtca. Po kolektivni pogodbi imajo strokovne delavke 

povišane plače, kar pomeni tudi višje stroške. Vrtec je pripravil predlog, ustanovitelj ga bo 

obravnaval. 

- Pojavljajo se težave pri vpisu novincev v vrtec, ker je preveč vpisanih glede na razpoložljiva 

mesta v določeni enoti. Potrebna je dopolnitev pravilnika o razporeditvi otrok v enote, 

predvsem v mestu. Predlagana sta bila dva ključna kriterija, ki se upoštevata pri vpisu: če je 

v enoto vključen že sorojenein če je enota v kraju bivanja. 

            Kriterije na predlog Sveta zavoda sprejme ustanovitelj. 

- Podala nam je informacijo, da so preko sklada vrtca bili v mesecu decembru nabavljeni stoli 

za otroke z motnjo pozornosti. 
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G. predsednik je prenesel želji staršev, in sicer da se izvede kakšno predavanje o vzgoji in da se 

nadaljuje s kuharskimi tečaji za starše. Prav tako je prenesel vprašanje g. Prendla o prenovi enote v 

Gaberju in obračunavanju cene vrtca v primeru bolezni. 

Ga. Ravnateljica je odgovorila, da je v letu 2018 bila načrtovana obnova dveh enot, in sicer Gaberje 

in Dolga vas. Po javnem razpisu je bilo ugotovljeno, da ni dovolj sredstev za obnovo obeh enot in 

so se iskale rešitve. Realna ocena je, da se bo obnovila le ena enota in ne pred poletje. Vse te 

zadeve sicer vodi ustanovitelj – občina.  

O obračunavanju cene vrtca je bilo že veliko govora in so pogoji znani, ravateljica je še enkrat 

razložila splošne pogoje. V primeru prvega otroka v vrtcu, je v sklepu občine določeno: rezervacija 

v času počitnic za 1 mesec – 100%, rezervacija med šolskim letom 1 mesec – 50%, zdravstevena 

rezervacija, če je otrok bolan več kot 10 dni. Drugi in tretji otrok nista upravičena teh ugodnosti, 

ker imajo subvenciomirano plačilo s strani ministrstva. 

 

G. predsednik se zahvali predstavnicama vrtca za udeležbo. Naslednja seja bo prosti koncu 

šolskega leta. Predloge, pobude, mnenja lahko pošljete na e naslov g. predsednika. 

 

Srečanje se je zaključilo ob 18.15 uri. 

 

 

Zapisala:     

    
 

 Roberta Turk     

   

  Predsednik sveta staršev: 

    

Igor Odar 

 

 


