
 

 Zapisnik 2017/18 stran  1/5 

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 

 

 

 

 

 

 
Št. dok.: 013-1/2017-14       Datum: 22.12.2017 
Zadeva: Zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtca Lendava 

 
Dne:   sreda, 13. 12. 2017 z začetkom ob 16.00 uri 
 
Prisotni:  predstavniki sveta staršev: Timea Gönc, Kristian Bernad, Tatjana Györköš Litrop, 

Sonja Šamu, Vesna Gabor Smej, Alen Dominić, Mojca Petrič, Marjeta Graj, Kornelija 
Jaklovič Činč, Sanja Bogdan Horvat, Jasna Kolarič, Maja Hozjan, Maja Rodinger, Katja 
Cigan, Adrijana Koroša  

 predstavnici vrtca: Beti Karakatič, Tina Hozjan 
   (Priloga 1: Lista prisotnosti) 
 
Dnevni red: 
1. Izvolitev predsednika sveta staršev 

2. Predlog in potrditev zapisnika seje prejšnjega srečanja 

3. Predlog za spremembo poslovnika sveta staršev 

4. Informacija o sanaciji prostorov v DE I Lendava, Župančičeva ulica 5 

5. Analiza odsotnosti otrok 

6. Razno 

 
Prisotne je pozdravil namestnik predsednice Sveta staršev Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, g. Alen 
Dominić. Podal je informacijo, da je ga. Tjaša Horvat odstopila s položaja predsednice Sveta staršev 
Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda. 
 
K točki 1 
 
Po potrditvi sklepčnosti je g. Dominić predlagal dopolnitev dnevnega reda s predlogom zapisnikarja 
seje, saj je bila ga. Klaudija Zadravec, zapisničarka dosedanjih sej, odsotna, s čimer se je nov 
dnevni red glasil: 
1. Potrditev predloga zapisnikarja seje 

2. Izvolitev predsednika sveta staršev 

3. Predlog in potrditev zapisnika seje prejšnjega srečanja 

4. Predlog za spremembo poslovnika sveta staršev 

5. Informacija o sanaciji prostorov v DE I Lendava, Župančičeva ulica 5 

6. Analiza odsotnosti otrok 

7. Razno 
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Sklep št. 1: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so potrdili dopolnitev 1. točke 
dnevnega reda. 
 
Sklep št. 2: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so za zapisničarko 2. seje potrdili ga. 
Marjeto Graj. 

 

K točki 2 
 
G. Dominić je prisotne pozval, naj podajo svoje predloge za novega predsednika sveta staršev, 
oziroma je dal možnost, da se kdo sam javi za ta položaj. 
Marjeta Graj je za predsednika sveta staršev predlagala g. Mihaela Šooša, ki pa je bil odsoten, zato 
ni mogel potrditi soglasja s kandidaturo. Ga. Sonja Šamu je za predsednico predlagala ga. Tatjano 
Györköš Litrop, ki pa ni želela sprejeti kandidature. 
Naslednji predlog je podal g. Alen Dominić, ki je glede na to, da drugega predloga ni bilo, predlagal 
za predsednika sam sebe. 
Prisotni člani sveta staršev so kandidaturo soglasno potrdili. 
 
Sklep št. 3: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so soglasno z dvigom rok za 
predsednika sveta staršev potrdili g. Alena Dominića. 
 
S tem se je pojavila potreba po novem namestniku predsednika sveta staršev. G. Dominić je 
predlagal ga. Sanjo Bogdan Horvat, ki je kandidaturo sprejela. 
 

Sklep št. 4: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so soglasno z dvigom rok za 
namestnico predsednika sveta staršev potrdili ga. Sanjo Bogdan Horvat. 
 
 

K točki 3 
 
G. Dominić je povzel zapisnik 1. redne seje sveta staršev, ki je bila 2. 10. 2017.  Prisotni člani sveta 
staršev so potrdili zapisnik 1. srečanja. 
 
Sklep št. 5: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so potrdili zapisnik 1. seje sveta 
staršev z dne 2. 10. 2017. 
 
K točki 4 
 
Ravnateljica vrtca, ga. Tina Hozjan, je podala pobudo za spremembno poslovnika sveta staršev. 
Sprememba se nanaša na 27. člen poslovnika (in druge člene poslovnika, v katerih se poslovni 
sekretar zavoda omenja v zvezi z delom zapisnikarja – 15. in 29. člen), v katerem je navedeno, da 
zapisnike sej sveta staršev piše poslovna sekretarka zavoda. Ga. Hozjan je razložila, da je 
sprememba potrebna, ker je svet staršev samostojni organ in v vseh primerih ni primerno, da bi 
zapisnik pisal poslovni sekretar vrtca. Sejo lahko predsednik sveta staršev namreč skliče tudi brez 
vabila vodstvu vrtca. V tem primeru je poslovni sekretar lahko v neprijetnem položaju.  
G. Dominić se prvotno ni strinjal, kar je argumentiral s tem, da se poslovni sekretar vseeno 
skorajda dnevno srečuje z zapisniki in jih korektno napiše. V primeru, da bi svet staršev izglasoval 
spremembo v tej točki poslovnika, pa predlaga, da se zaradi lažjega pisanja zapisnikov, seje 
snemajo. Nekaj prisotnih predstavnikov oddelkov s tem ni soglašalo, saj se pojavi problem 
arhiviranja teh posnetkov, samemu zapisnikarju pa posnetki podaljšajo čas zapisovanja. Sprejet je 
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bil sklep, da svet staršev določi zapisnikarja sej (10 glasov za, 4 vzdržani). G. Dominić je predlagal g. 
Kristiana Bernada, ki se je strinjal.  
 
Sklep št. 6: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so soglašali s spremembo poslovnika v 
27. členu, ki se nanaša na zapisnikarja. Zapisnike bo pisal član sveta staršev. 
 
Sklep št. 7: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so za zapisnikarja sej soglasno potrdili 
g. Kristiana Bernada. 
 
K točki 5 
 
G. Dominić je povedal, da je na seji pričakoval predstavnika ustanovitelja, ki bi podal informacijo o 
vzroku izliva vode in v zvezi s tem o sanaciji prostorov dveh oddelkov v DE I Lendava. Predvsem ga 
moti, da sanacija traja tako dolgo, zaradi česar so otroci iz dveh skupin premeščeni v dve drugi 
enoti vrtca. Ravnateljica je predlagala, da se prebere dopis z informacijo, ki jo je svet staršev prejel 
s strani Občine Lendava. V le-tem dopisu je zapisano, da še poteka izsuševanje estriha in da zato še 
ni primerno polagati talnih oblog. Kontrolne meritve vlage se bodo ponovno izvedle 18. 12. 2017. 
Ga. A. Koroša je povedala, da je v primeru izliva vode v enoti Genterovci sanacija trajala še dalj 
časa, saj se starši tam niso tako angažirali. Dodala je, da nima smisla priganjati izvajalce sanacije, 
saj pozimi sušenje materialov traja dlje kot v poletnih mesecih. 
Ga. ravnateljica je povedala, da informiranje staršev teh dveh oddelkov poteka sproti, po vsakem 
koordinacijskem sestanku.. Pogodba o sanaciji je podpisana, dela pa bodo dokončana, ko bo to 
možno. 
 
Sklep št. 8: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so potrdili informacijo o sanaciji 
prostorov v DE I Lendava, ki jo je podala ga. ravnateljica. 
 
K točki 6 
 
Ga. ravnateljica je predstavila shemo financiranja vrtca in analizo odsotnosti otrok v času od 
januarja do junija 2017.  
(Priloga 2: Analiza odsotnosti otrok – print PPT projekcije) 
Glede na analizo je bilo ugotovljeno, da je bilo v januarju, februarju in marcu 2017 veliko 
manjkajočih otrok zaradi pojava vodenih koz. V povprečju je vsak otrok v posameznem zimskem 
mesecu bil odsoten 2-3 dni, v ostalih mesecih po 1 dan. 
Večina otrok je bila iz vrtca v pol leta odsotna 1x ali nobenkrat, v povprečju je posamezna 
odsotnost trajala 6,5 dni. 
Ga. Györköš Litrop je tu izpostavila, da gre za 10% otrok, ki so manjkali večkrat in bili odsotni dalj 
časa, nekateri tudi več kot 20 dni. Ker starši ne morejo biti toliko časa na dopustu, so primorani za 
ta čas plačevati poleg vrtca še varuško. Prosi, da se za teh 10% najde neko drugo, ugodnejšo 
rešitev. 
Ga. ravnateljica je pojasnila, da so starši od leta 2017 od 20. dne odsotnosti otroka naprej v celoti 
oproščeni plačila vrtca, če otrok manjka 15 dni ali več za tisti mesec plačajo samo polovico. Žal pa 
mora biti odsotnost otroka strnjena, če gre za prekinitev odsotnosti, starši niso upravičeni do 
zmanjšanja ali do oprostitve plačila vrtca. 
Ravnateljica je predlagala, da bi se starši v takšnih izjemnih primerih individualno obrnili na 
ustanovitelja s prošnjo za oprostitev plačila vrtca. 
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G. Dominić je postavil vprašanje, ali je v vrtcih po Sloveniji praksa, da se staršem obračunava 
dejanska prisotnost. Ga. ravnateljica je rekla, da je preučila primere obračunavanja odsotnosti več 
vrtcev po Sloveniji in takšnega primera ni zasledila. To ni presenetljivo, saj  metodologija govori o 
daljši odsotnosti. Povsod gre v teh primerih za navajanje strnjene odsotnosti. G. Dominić razmišlja 
o rešitvi, da bi se za čas odsotnosti otroka podala možnost rezervacije.  
Ga. ravnateljica pojasni, da je za starša ugodnejša trenutna rešitev, torej da ob 15-dnevni 
odsotnosti plača polovico, od 20. dne naprej pa nič. Predlaga varianto, ki bi omogočala čim bolj 
izenačene možnosti za vse starše: na ustanovitelja bi bilo treba poslati prošnjo, naj se število dni 
rezervacije poveča ter da imajo starši možnost izkoristiti rezervacijo bodisi v času počitnic ali pa v 
primeru bolezni otroka. S strani staršev je bil dan predlog za skupno 50 dni rezervacije. Rezervacija 
velja le za 1. otroka, saj bi se v nasprotnem primeru izgubila sredstva ministrstva za 2. otroka.  
G. Bernad se je s predlogom ravnateljice strinjal, dodal pa je še, naj se prošnji ustanovitelju doda k 
možnosti 50 dnevne rezervacije še izjema, ki bo staršem omogočala individualno obravnavo v 
izjemnih primerih, npr. možnost začasnega izpisa otroka zaradi bolezni ob 50% plačilu staršev in 
ohranitvi mesta za tega otroka. Predlogi so bili soglasno sprejeti. 
 
Sklep št. 9: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so se seznanili z analizo odsotnosti 
otrok iz vrtca, ki jo je podala ga. ravnateljica. 
 
Sklep št. 10: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so soglasno podprli predlog, da  ga. 
ravnateljica pripravi predlog za ustanovitelja, po katerem se število dni rezervacije poveča z 20 
na 50 dni z možnostjo individualne obravnave oprostitve plačila vrtca na podlagi prošnje 
posameznega starša za primer bolezni otroka  in možnostjo začasnega izpisa otroka s plačilom 
rezervacije (50% plačila staršev). 
 
 
K točki 7 
 
Ga. ravnateljico je zanimalo mnenje staršev glede prinašanja zdravniških potrdil ob odsotnosti 
otrok zaradi bolezni. Nekateri zdravniki namreč teh potrdil več ne želijo izdajati. Ga. ravnateljica 
pove, da v hišnem redu vrtca piše, da morajo starši prinašati zdravniška potrdila. Starši želijo, da se 
še naprej zahtevajo pisna potrdila, da je otrok zdrav, saj gre pri majhnih otrocih pogosto za 
prenosljive bolezni.  
 
G. Šooš je po elektronski pošti poslal vprašanje za ga. ravnateljico glede izdanih položnic za 
november 2017, na katerih je datum izdaje računa 30. 11. 2017 in prav tako je isti datum naveden 
kot rok plačila. 
Ga. ravnateljica se je za napako na položnicah opravičila in poziva starše, da račun plačajo v 
običajnem roku. 
 
Pomočnica ravnateljice, ga. Beti Karakatič je starše spomnila, da lahko tisti, ki poleti celotne 
rezervacije za svojega otroka še niso izkoristili, to storijo do 31. 12. 2017. 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da bo vrtec glede na potrebe staršev v prihodnjem šolskem letu 
prilagodil poslovni čas vrtca oziroma odpiralni čas, s tem, da bo podaljšanje poslovnega časa 
možno le v eni izmed lendavskih enot. Sprememba  bo lahko vplivala tudi na to, da bodo nekateri 
otroci premeščeni v drugo enoto. 
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Naproša starše, ki bi še v letošnjem šolskem letu potrebovali podaljšan odpiralni čas, naj to 
sporočijo njej ali ga. Beti Karakatič. Prosi, naj se za možnost odločijo starši, ki bodo daljši odpiralni 
čas tudi dejansko koristili. Odločitev namreč vpliva na organizacijo dela v vrtcu. 
Za prihodnje šolsko leto se razmišlja o možnosti, da se bo ena enota (predvidoma DE II Lendava) 
odpirala bolj zgodaj, saj je tam kuhinja, DE I Lendava pa bo posledično odprta dalj časa popoldne . 
 
Starše enote v Gaberju je ga. ravnateljica obvestila, da se je iztekel projekt, s katerim je bila tam 
zaposlena strokovna delavka Tadeja Sobočan, in da bo odsotno vzgojiteljico do njene vrnitve 
oziroma do konca šolskega leta nadomeščala  druga vzgojiteljica. 
 
Ga. Koroša je zanimalo, zakaj so v vrtcu v Genterovcih v času počitka otrok prisotne 3 delavke, 
torej poleg vzgojiteljic še pomočnica. Ga. ravnateljica razloži, da imata  v tem času  vzgojiteljici 
odmor oziroma se pripravljata na delo. V skupini je vzgojiteljica v tem času le zato, ker se včasih 
nima kam umakniti in zato priprave napiše kar v istem prostoru. 
 
Ga. Šamu je glede  izredne seje sveta staršev, ki je bila sklicana zaradi iztekanja vode, povedala, da 
je pomembno, da je vodstvo vrtca na problem odreagiralo, da so odreagirali starši, da so se vsi 
trudili za dobrobit otrok, saj so bili vsi otroci kljub dogodku na varnem in je bilo za vse poskrbljeno. 
 
Ga. ravnateljica je izrazila željo po dobrem sodelovanju s starši še naprej, ter predlagala, da Svet 
staršev Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda sprejme letni program dela. 
G. Dominić je pozval prisotne predstavnike oddelkov, naj do prihodnjega sestanka razmislijo o 
predlogih za letni program dela sveta staršev. 
 
Ga. ravnateljica je prisotne spomnila še, da se morajo odločiti glede fotografiranja otrok v 
posameznih skupinah – ob katerih priložnostih naj bo fotografiranje in kdo naj fotografira. 
 
Pod točko razno sta bila sprejeta 2 sklepa. 
 
Sklep št. 11: Predstavniki oddelkov v svetu staršev naj obvestijo ostale starše glede koriščenja 
možnosti podaljšanega odpiralnega časa DE I Lendava in DE II Lendava od januarja 2018 naprej.  
 
Sklep št. 12: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so podprli predlog, naj bo 
fotografiranje otrok v šolskem letu 2017-18 organizirano dvakrat, in sicer za pust in pred koncem 
šolskega leta. Vsaka enota vrtca se lahko odloči za izvajalca fotografiranja po svojem izboru, 
starši pa stroške poravnajo neposredno pri izvajalcu storitve. 
 
Srečanje se je zaključilo ob 18. 15 uri. 
 
 
Zapisala:     
    
 

 Marjeta Graj     
   
 

  Overiteljici: 
    

Katja Cigan 
 

Mojca Petrič
 


