
 

  stran  1/2 

Vrtec Lendava Lendvai Óvoda 

Župančičeva ulica 5 – Župančič utca 5. 

9220 Lendava - Lendva 

http://www.vrtec-lendava.si, 

e-pošta: vrtec.lendava@guest.arnes.si 

Tel.: 00386 2 57 88 670, Fax: 00386 2 57 88 671 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  

Datum:   25.8.2019 

 

Zadeva: 3. seja Sveta staršev 

 

Dne: 27.6.2019, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih DE Dolga vas, Vaška ulica 1. 

 

Prisotni člani sveta staršev: Urška Jalšovec, Igor Odar, Vanesa Vargazon, Monika Baša, Roberta 

Turk, Andreja Krpan, Erika Prša Varga, Maja Rodinger 

Prisotni namestniki: Manca Noč Oletič, Mojca Petrič, Sevdija Hoti 

Drugi prisotni: Tina Hozjan  

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega srečanja  

2. Pregled realizacije LDN 2018/2019  

3. Razno 

 

K točki 1 

 

Zaradi odsotnosti zapisničarke, predsednik predlaga, da sam piše zapisnik. Z dvigom rok so člani 

potrdili predlog. 

Sklep št. 1:  Prisotni so soglasno sprejeli, da je zapisnikar 3. seje Sveta staršev Igor Odar. 

Predsednik je predstavil zapisnik prejšnje seje. 

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

 

K točki 2 

 

Ga. ravnateljica je predstavila osnutek realizacije LDN 2018/2019. Končna različica dokumenta bo 

na voljo konec šolskega leta. 

Med drugim je ravnateljica omenila obeležitev 70. letnice vrtca, novo spletno stran ter 

tradiconalno izvedbo cici dneva. 

Do dneva seje staršev še ni bila pričeta obnova enote v Gaberju. Obnova se je pričela v juliju. 

 

K točki 3 
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Ravnateljica pove, da se z novim šolskim letom odpira nov oddelek, tako da bo delovalo 20 polnih 

oddelkov v novem šolskem letu. Sprejeti so bili vsi otroci. 

 

Glede dnevnega ritma ravnateljica pove, da so predvsem v mlajših skupinah premaknili počitek 

pred kosilo in da je sprememba pozitivna. Strokovne delavke bodo prilagodile ritem, glede na 

okoliščine (ali bo kosilo pred ali za počitkom). 

 

Na vprašanje glede oblikovanja skupin za novo šolsko leto, ravnateljica odgovori, da bodo skupine 

oblikovane, ko se zaključijo razpisi in bo znan kader. 

 

Na vprašanje glede vročine v DE I ravnateljica odgovori, da so klime prižgane, da pa morajo 

strokovne delavke koristiti tudi telovadnico, ki je hlajena, k čemur jih bo tudi pozvala. 

 

Čez poletje bo prva dva tedna delovalo 10 polnih oddelkov, čez cele počitnice pa najmanj 6 polnih 

oddelkov. Starši bodo dobili obvestila, kam je otrok razporejen čez počitnice. Seznam oddelkov je 

na voljo v svetovalni službi. 

 

Predsednik se zahvali vsem prisotnim za udeležbo in sodelovanje v svetu staršev. Predloge, 

pobude, mnenja lahko pošljete na e naslov predsednika. 

 

Srečanje se je zaključilo ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisal:     

   

Igor Odar     

   

  Predsednik sveta staršev: 

    

Igor Odar 

 

 


