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Številka: 013-1/2017-4 

Datum:   16. 10. 2017 

 

ZADEVA: Zapisnik 1. srečanja sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Dne 2. 10. 2017 z začetkom ob 16.00 uri v prostorih Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, DE I 

Lendava, Župančičeva ulica 5 

Prisotni člani sveta staršev: lista prisotnosti (Priloga 1) 

Odsotni člani sveta staršev: Dejan Žižek 

Drugi prisotni: Tina Hozjan, Klaudija Zadravec (zapisnikar) 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev 
2. Konstituiranje sveta staršev 
3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 
5. Predstavitev ponudb dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2017/2018 
6. Razno 

 

Ravnateljica, Tina Hozjan (v nadaljevanju gospa ravnateljica) je po uvodnem pozdravu in 
ugotovitvi sklepčnosti predlagala dopolnitev dnevnega reda s točko: 

1. Izvolitev predstavnikov sveta staršev v svet zavoda 

Tako se novi dnevni red glasi: 

1. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev 
2. Konstituiranje sveta staršev 
3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev 
4. Izvolitev predstavnikov sveta staršev v svet zavoda 
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 
6. Predstavitev ponudb dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2017/2018 
7. Razno 

 

Sklep št. 1: Prisotni predstavniki oddelkov v svet staršev so soglasno potrdili dopolnitev 
predlaganega dnevnega reda. 

 

Sklep št. 2: Prisotni predstavniki oddelkov v svet staršev so soglasno potrdili dnevni red 1. 
srečanja sveta staršev v šolskem letu 2017/2018. 
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K točki 1  

Gospa ravnateljica je predstavila poslovnik sveta staršev (Priloga 2). Med drugimi je 

poudarila naslednje stvari: 

 poslovnik bo poslovna sekretarka poslala članom sveta staršev na elektronske 

naslove, 

 na naslednji seji bodo člani sveta staršev odločali o morebitnih popravkih in predlogih 

poslovnika, 

 osnovne zakonodaje, ki se tičejo vrtca, so dostopne na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), pod razdelkom Zakonodaja in dokumenti, 

Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja 

(http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_

izobrazevanja/), Predšolska vzgoja 

(http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_

izobrazevanja/predsolska_vzgoja/) 

 

K točki 2 

Gospa ravnateljica je prosila predstavnike, da se na kratko predstavijo. 

Sklep št. 3: Potrditev članov sveta staršev. 

K točki 3 

Gospa ravnateljica je predala besedo članom ter prosila za predloge za predsednika in 
namestnika predsednika sveta staršev. 
 
Kandidati za predsednika: Tjaša Horvat, Alen Dominić, Mihael Šooš  
Kandidati za namestnika: Alen Dominić 
 
Sklep št. 4: Člani sveta staršev soglasno z dvigom rok za predsednico potrdijo gospo Tjašo 
Horvat, za namestnika predsednice pa gospoda Alena Dominića. 
 
K točki 4 
Gospa ravnateljica je predala besedo članom in prosila za predloge za dva predstavnika sveta 
staršev v svet zavoda. 
 
predlogi: Timea Gönc, Branko Lobnikar 
 
Sklep št. 5: Člani sveta staršev so soglasno z dvigom rok za predstavnika sveta staršev v 
svet zavoda izvolili gospo Timeo Gönc in gospoda Branka Lobnikarja. 
 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
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K točki 5 

Gospa ravnateljica je predstavila vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2017/2018. Z nekaterimi vsebinami so bili starši seznanjeni že na roditeljskih sestankih. Med 
drugim je še omenila: 

 Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu – bo dostopen na spletni strani vrtca, kjer si ga 
lahko starši preberejo,  

 Letni delovni načrt bo dostopen na spletni strani vrtca, ko ga bo svet zavoda potrdil. 
 
ga. Tjaša Horvat je vprašala, kdaj, ob kateri uri se lahko izvajajo dodatni programi? Med 
delovnim časom vrtca ali pa le po delovnem času vrtca? 
ga. ravnateljica: Lahko tudi 15 minut pred zaključkom delovnega časa vrtca, vendar le v 
primeru, da ne bo moteče. Gospa ravnateljica se bo z vodjami enot dogovorila, kdaj, ob 
kateri uri se bodo lahko dodatni programi izvajali. 
 
Sklep št. 6: Člani sveta staršev so soglasno z dvigom rok podali pozitivno mnenje k Letnemu 
delovnemu načrtu za šolsko leto 2017/2018. 
 
Po pobudi g. Alena Dominića bo poslovna sekretarka članom sveta staršev po elektronski 
pošti poslala osnutek letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
 
ga. Brodnik je vprašala, če je možnost, da bi bila enota (DE I) odprta do 16.00 ure? Namreč 
zaradi službe le redko utegne priti po otroka pravočasno. 
ga. ravnateljica predlaga, da se naj da pobuda staršev. Naj se povpraša, koliko je takih 
staršev, ki bi rabili varstvo do 16.00 ure. Organizacija je tako narejena, da ima ena večja 
enota zgodnji odpiralni čas (to je enota DE I), druga večja enota pa poznejši delovni čas 
(enota DE II). Starši pa pri tem morajo vzeti v zakup, da lahko pride do večjih sprememb, to je 
sprememba enote, vzgojiteljice itd. 
ga. Tjaša Horvat povpraša, kolikšno je minimalno število otrok potrebnih, da je enota dlje 
odprta? 
ga. ravnateljica odgovori, da ni omejitve. Enota DE II Lendava ima odpiralni čas 10 ur, enota 
DE I Lendava pa 9 ur. O vsem pa odloča ustanovitelj. 
ga. Tatjana Györköš Litrop povpraša, če je možnost, da bi bilo ob sredah vrtec dlje odprt, saj 
je dosti staršev, ki ob sredah delajo do pete ure? 
ga. ravnateljica predlaga, da člani sveta staršev povprašajo druge starše, koliko bi jih le to 
možnost potrebovalo. 
g. Lobnikar predlaga, da naj člani sveta staršev, kot predstavniki svojih oddelkov, povprašajo 
pri starših ter do konca tedna predajo informacijo gospe predsednici, nakar bo ona 
informacijo posredovala gospe ravnateljici. Gospa predsednica bo sestavila dopis ter ga 
posredovala članom, ki ga boso posredovali staršem. 
 
K točki 6 

Predstavijo se ponudniki dodatnih dejavnosti, in sicer: 

 Eva Žvikart s. p. – Angleščina za malčke; 

 Nutrim, Prehransko svetovanje, Tanja Hozjan s. p. – vitalni popoldan za otroke; 

 Zdravstveni dom Lendava: 



  
 

 4 / 4 

o Program vzgoja za zdravje v vrtcu, 
o Ščetkanje; 

 Reni Gym, Renata Gyurkač s. p. – plesni program, 

 ABC Športa – Mladi športnik, ŠD Izziv Pomurje; 

 OK Lendava – odbojka za otroke; 

 MiTja & TiNa, šport in rekreacija, Tjaša Horvat s. p. – Fit pikice, Kobacaji, Gibalčki, 
Telovadci; 

 Judo klub Lendava – judo za otroke. 

Dodatne dejavnosti so plačljive s strani staršev in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca. 

Vrtec vse ponudbe dodatnih dejavnosti vključi v Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018. 
Starši se neposredno pogovarjajo z izvajalci dodatnih dejavnosti. Če se izvajalec dodatnih 
dejavnosti odloči imeti svojo dejavnost, se o nadaljnjih postopkih dogovarja z vrtcem. 

Sklep št. 7: Člani sveta staršev so soglasno z dvigom potrdili vse ponudnike dodatnih 
dejavnosti. 

 

K točki 7 

Gospa ravnateljica je napovedala temo naslednjega srečanja staršev, ki bo obračunavanje 
oskrbnih dni. Člane sveta staršev prosi za predloge, vrtec pa bo pripravil analizo.  
 
 
Sestanek se je zaključil ob 18.25 uri. 
 
 
 
 

Zapisala:  
Klaudija Zadravec l. r.                                                                         
poslovna sekretarka                                                                                               
 

Tjaša Horvat l. r. 
predsednica sveta staršev 
 


