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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.: 013-1/2017-23       Datum: 26. 6. 2018  
Zadeva: Zapisnik 4. seje Sveta staršev Vrtca Lendava 
 

Dne:   torek, 26. 6. 2018 z začetkom ob 17.00 uri 
 
Prisotni:  predstavniki sveta staršev: Timea Gönc, Tatjana Györköš Litrop, Sonja Šamu, Lidija 

Brodnik, Alen Dominić, Marjeta Graj, Jasna Kolarič, Katja Nađ, Adrijana Koroša, Žana 
Kusek 

 predstavnici vrtca: Beti Karakatič, Tina Hozjan 
   (Priloga 1: Lista prisotnosti) 
 
Dnevni red: 
1. Pregled prisotnosti 

2. Predlog in potrditev zapisnika seje prejšnjega srečanja 

3. Pregled realizacije letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 

4. Seznanitev s spremembo poslovnika sveta staršev 

5. Razno 

 
Prisotne je pozdravil predsednik Sveta staršev Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, g. Alen Dominić.  
 
K točki 1 
 
Prisotni so preverili prisotnost in potrdili sklepčnost seje (prisotnih 9 od 18 predstavnikov 
oddelkov).  
Pisanje zapisnika je sprejela ga. Marjeta Graj. 

 

K točki 2 
 
G. Dominić je prisotne pozval, naj podajo morebitne pripombe na zapisnik prejšnjega srečanja, ki 
so ga vsi predstavniki sveta staršev prejeli po e-mailu  23. 4. 2018.  
Pripomb ni bilo, zapisnik 3. seje sveta staršev je bil soglasno potrjen. 
 
Sklep št. 1: Prisotni predstavniki oddelkov v svetu staršev so potrdili zapisnik 3. seje sveta staršev z 
dne 5. 3. 2018. 

 

K točki 3 
 
G. Dominić je pozval ravnateljico, ga. Tino Hozjan, naj povzame realizacijo letnega delovnega 
načrta za iztekajoče se šolsko leto.  
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Ga. Hozjan je povedala, da do konca meseca pričakuje poročila vzgojiteljic o delu v oddelkih, nato 
pa bodo imele strokovne delavke možnost do konca avgusta podati svoje mnenje o tem, kaj se je 
izkazalo kot dobro oziroma kaj bi bilo potrebno izboljšati, prilagoditi. 
Izpostavila je, da se kadrovska slika strokovnih delavk izboljšuje, da so bolj učinkoviti pri 
nadomeščanjih vzgojiteljic ob njihovih odsotnostih.  
Prav tako je omenila, da se bo nekaj obnavljanja  prostorov vrtca še izvedlo poleti. 
Omenila je, da so letos imeli zunanjo presojo kakovosti vrtca, ki so jo uspešno prestali in bili 
pohvaljeni. 
G. Dominić je letošnje šolsko leto ocenil kot uspešno. Spodbudil pa je predstavnike sveta staršev k 
aktivnejšemu sodelovanju pri sooblikovanju predlogov za programe vrtca. 
Prisotne je spomnil na pobudo s 3. seje sveta staršev glede stolov Active Chair. Ga. ravnateljica je 
povedala, da je bila izvedena predstavitev oz. demonstracija uporabe stolov, in da je vrtec 
zainteresiran za njihovo nabavo, saj so v Skladu vrtca Lendava že 2 leti neporabljena sredstva. 
Preverial bo, kolikšna je višina teh sredstev. Vrtec želi spodbujati aktivno sedenje, zato predlaga 
svetu staršev, naj na Sklad vrtca Lendava naslovi pobudo, da vrtec nabavi nekaj stolov Active Chair. 
Člani sveta svatršev so se soglasno strinjali, zato je bil sprejet sklep. 
 
Sklep št. 2:  Svet staršev daje pobudo upravnemu odboru Sklada vrtca Lendava za realizacijo 
nakupa stolov Active Chair za š.l. 2018/19 v količini, kot jo bo omogočala višina sredstev sklada. 
 
K točki 4 
 
G. Dominić je razložil, da je potrebno trenutno veljavni 13. člen poslovnika sveta staršev uskladiti s 
tistim, ki nam je bil predstavljen. G. Dominić se je zavezal, da bo pripravil predlog spremembe 
(Priloga zapisnika št. 1)  in ga posredoval ga. Klaudiji Zadravec, da pripravi čistopis. Prisotni člani 
sveta staršev so se strinjali, da se lahko sprejme poslovnik s popravki, zato je bil sprejet sklep. 
 
Sklep št. 3:  Svet staršev je sprejel poslovnik sveta staršev s predlaganimi spremembami.  
 
G. Dominić je povedal, da imajo nekateri vrtci imenovanje članov sveta staršev v svet zavoda 
urejen tako, da predsednik sveta staršev neposredno postane član sveta zavoda. Ta način se mu 
zdi dober, ker meni, da bi se s tem izboljšalo delovanje sveta staršev, predvsem zaradi 
neposrednejšega pretoka informacij med svetom staršev in svetom zavoda. 
Prisotne je povprašal o mnenju glede tega. Nekateri starši so se strinjali, drugi pa so bili mnenja, da 
bi lahko ostalo tako, kot je bilo do sedaj, saj predsedniku sveta staršev tudi v obstoječem primeru 
ni  onemogočeno, da bi postal član sveta zavoda. 
Ga. ravnateljica je povedala, da bo preverila pri pravnici, kateri akt bi omogočal, da se spremeni 
postopek imenovanja članov sveta staršev v svet zavoda. 
 
K točki 5 
 
Starši otrok v vrtcu v Gaberju so izrazili nestrinjanje s pogostim menjavanjem vzgojiteljic. 
Ga. ravnatljica je pojasnila, da je prišlo do menjavanja vzgojiteljic predvsem zaradi situacij, ki jih je 
vnaprej nemogoče predvideti oz. iz objektivnih razlogov (bolezni, skrajšan delovni čas, sprememba 
v izobrazbi), da pa v prihodnjem šolskem letu v Gaberju načrtuje dvojico, ki bi naj bila tam trajnejša 
in predvidoma daljše obdobje ne bi zahtevala menjav. 
Ga. Karakatič je poudarila, da je potrebno imeti pozitiven pristop, saj se vse spremembe delajo 
vedno zato, da bi bilo otrokom boljše. 
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Ga. ravnateljica je povedala, da se bosta enoti v Gaberju in Dolgi vasi obnavljali. Starši so prosili za 
odstranitev cipres na dvorišču enote v Gaberju, saj je ogromno komarjev. Ga. ravnateljica je 
potrdila odstranitev cipres.  
Glede podaljšanega časa delovanja vrtca je povedala, da bo podaljšan delovni čas v DE I Lendava, 
in sicer od 5.30 do 16.30, vendar pa da ni veliko staršev izrazilo potrebe bo podaljšanem času. 
V počitnicah bo za vse otroke odprta DE II Lendava, zaradi lažje organizacije (čiščenje, kuhinja). 
Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov – GDPR 
je ravnateljica imenovala vzgojiteljico, ga. Sabino Horvat. 
 
 
Srečanje se je zaključilo ob 18. 00 uri. 
 
 
Zapisala:     
    
 

 Marjeta Graj     
   
 

  Overiteljici: 
    

Timea Gönc 
 

Sonja Šamu
 
 


