
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev  

3. Izvolitev zapisnikarja  

4. Poročilo o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018  

5. Obravnava in podajanje soglasja k nadstandardnim programov za šolsko leto 2018/2019  

6. Obravnava in mnenje k letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2018/2019  

7. Razno 

 

Točka 1: 

Sejo je vodila ravnateljica Simona Kaučič. Prisotni: lista prisotnosti je priloga tega zapisnika. 

Opravičeno odsoten: predstavnik enote Fokovci. Ugotavljamo, da smo sklepčni.  

Za dnevni red se predlaga razširitev in sicer, da se potrdi zapisnik 1. redne seje Sveta staršev v 

šolskem letu 2017/2018.  

Sklep št. 1: Razširitev dnevnega reda Svet staršev soglasno potrdi z dvigom roke. 

Novi dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev  

3. Izvolitev zapisnikarja  

4. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 

5. Poročilo o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018  

6. Obravnava in podajanje soglasja k nadstandardnim programov za šolsko leto 2018/2019  

7. Obravnava in mnenje k letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2018/2019  

8. Razno 

 

 



 

Točka 2: 

Za predsednika Sveta staršev se predlaga Valentina Kristl, za namestnika Sveta staršev se 

predlaga Sebastjan Lovrenčec. 

Sklep št. 2: Svet staršev se s predlogom strinja in ga soglasno potrjuje z dvigom roke. 

V nadaljevanju ravnateljica preda vodenje seje izvoljeni predsednici Valentini Kristl.  

 

Točka 3: 

Za zapisnikarja se predlaga Dejan Horvat.  

Sklep št. 3: Svet staršev se s predlogom strinja in ga soglasno potrjuje z dvigom roke. 

Na predlog ravnateljice se razpravlja o potrjevanju zapisnikov sej Sveta staršev. Sprejme se  

Sklep št. 4: Svet staršev soglasno sprejme sklep, da se zapisnik posreduje članom Sveta staršev 

v roku 1 tedna od sestanka preko elektronske pošte. Člani svoje morebitne pripombe podajo  

preko e-maila v roku 1 tedna od prejema. Po uskladitvi pripomb, se zapisnik pripravi za 

potrditev.  

 

Točka 4: 

Predsednica Sveta staršev pove, da je bil zapisnik s strani članov Sveta staršev v šol. letu 

2017/2018 pregledan in potjen po elektronski pošti zato predlaga, da se ga brez popravkov 

potrdi.   

Sklep št. 5: Svet staršev soglasno z dvigom rok potrdi zapisnik 1. redne seje Sveta staršev v 

šolskem letu 2017/2018.   

 

Točka 5: 

Svet staršev se seznani s poročilom o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018. 

poročilo je priloga tega zapisnika.  

Po podaji poročila je sledila diskusija.  

 Predstavnica enote Prosenjakovci, Iris Gergorec, izpostavi, da se je z montažo ograje 

povsem onemogočil dostop do sankališča in da so vrata dolge  5 metrov, ter da nimajo 

osebnega prehoda. Ravnateljica odgovori, da je dostop do sankališča možen okrog 

objekta, vrata pa nimajo osebnega prehoda zaradi velikega ovinka, kar bi onemogočalo 

dostop gasilcem in dostavi (kurilnega olja…) Dogovor je, da se vrata pustijo zjutraj in 

popoldne odprta v širini osebnega prehoda ter se tako omogoči lažji dostop v vrtec. 

Investicijo je v celoti z dodatnimi sredstvi pokrila Občina Moravske Toplice. 

Ravnateljica ob tem izkoristi priložnost, da se zahvali Iris Gergorec za pomoč pri 



 

pridobitvi sredstev. Pove tudi, da je sredstva za ostale investicije v enoti Prosenjakovci 

skoraj v celoti zagotovila Republika Madžarska (33.000,00 €). Dodatno je republika 

prispevala še sredstva v višini 3.000 € za igralo, ki se bo v tej enoti postavilo še v tem 

mesecu.  

 

 

Točka 6: 

Ravnateljica predstavi nadstandardne programe za šolsko leto 2018/2019. Sprejme se  

Sklep št. 6: Svet staršev soglasno z dvigom rok potrdi predlog nadstandardnih programov za 

šolsko leto 2018/2019.   

 

Točka 7: 

Ravnateljica predstavi letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019, ki je tudi priloga tega 

zapisnika. Posebej izpostavi:  

 da je ena od glavnih prednostnih nalog in usmeritev za šolsko leto 2018/2019 

»MATEMATIKA ≠ BAV BAV« 

 da je na dan 1.10.2018 v Vrtce občine Moravske Toplice vključenih 190 otrok, ker je v 

primerjavi s prejšnjimi leti precej več, da pa je po posameznih enotah na voljo še nekaj 

prostih mest po različnih starostnih skupinah. 

 da je spremenjen poslovalni čas v treh enotah: Fokovci -od 7:00 do 15:30, Martjanci – 

od 5.50 do 16.00, Prosenjakovci – od 6.00 do 15.30. 

 poslovanje v času počitnic: enota Filovci in Bogojina se združita v kolikor je prijavljenih 

vsaj 10 otrok iz obeh enot skupaj. Odprta pa bo tista enota, ki bo imela večje število 

prijavljenih otrok; za vse ostale je dežurna enota Moravske Toplice, razen zadnjega 

tedna v avgustu ko je to enota Martjanci; enota Prosenjakovci posluje, če je prijavljenih 

50 % otrok.  

Sklep št. 7:  

Svet staršev sprejme sklep, da se v času počitnic enota Filovci in Bogojina združita v kolikor 

je prijavljenih vsaj 10 otrok iz obeh enot skupaj. Odprta pa bo tista enota, ki bo imela večje 

število prijavljenih otrok. Svet staršev podpre predlog, da dvojezični vrtec Prosenjakovci 

posluje v času počitnic, če je prisotno 50 % vpisanih otrok. Svet staršev soglasno sprejme in 

potrdi sklep z dvigom roke. 

Sklep št. 8:  

Svet staršev potrjuje plan dežurnih vrtcev v času poletnih počitnic. Dežurna enota je Vrtec 

Moravske Toplice, razen zadnji teden v avgustu, ko je to Vrtec Martjanci. Svet staršev 

soglasno sprejme in potrdi sklep z dvigom roke. 

 Pri predstavitvi predvidenih investicij opozori predstavnik enote Bogojine, Sebastjan 

Lovrenčec, ravnateljico da je dimnik na stavbi vrtca v izredno slabe stanju, ter da padajo 

deli strehe na cesto. Ravnateljica na to poda odgovor, da se bo preverila stanje in se  

pozanimali o možnosti sanacije dimnika, če bo to potrebno.  

 



 

Točka 8: 

Predstavnica enote Moravske Toplice, Sandra Žganjar Bašić, v imenu njihovega oddelka 

postavi vprašanje, zakaj je toliko bolnih otrok in zakaj se le-ti ne zavračajo s strani 

strokovnih delavcev.  

Ravnateljica odgovori, da zaupa presoji strokovnih delavcev, da pa velikokrat simptomi 

bolezni ob sprejemu otroka niso vidni in opazni. Sledila je daljša razprava, v kateri smo 

ugotavljali, da je to problematika, s katero se srečujejo vsi vrtci. V razpravi smo se dotaknili 

tudi plačila oskrbnine v času odsotnosti otroka zaradi bolezni. Ravnateljica pojasni, da se v 

tem primeru v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 

17. člen:  »Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 

stroške neporabljenih živil.« 

Sprejet je bil  

Sklep št. 9: Svet staršev sprejme sklep, da v primeru, ko strokovni delavec opazi vidne 

znake bolezni ali obolenja nemudoma pokliče starše oz. otroka že zavrne ob sprejemu v 

vrtec. Ravnateljica pa se pozanima, kako v Vrtcu Lendava odklonijo otroka na podlagi 

zdravniškega spričevala, da je otrok zdrav in tudi kako je s tem glede zakonske osnove.  

Predstavnik Bogojine, Sebastjan Lovrenčec vpraša, kako je z ekonomsko ceno in glede 

podražitve. Ravnateljica pove, da bo potrebno preračunati ekonomsko ceno, če se bodo 

dvignili stroški zajeti v ekonomski ceni (sem spadajo tudi stroški plač). Predvideva, da se 

bo preračun ekonomska cene naredil v spomladanskih mesecih, ko bo verjetno stopil v 

veljavo nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. Trenutno 

ostaja ekonomska cena nespremenjena.  

Predstavnica enote Filovci, Valentina Kristl vpraša, kako je s slikanjem otrok. Ravnateljica 

poda odgovor, da se slike pošiljajo glede na podpisane izjave in da je omejitev slik na 2-3 

slike na otroka. Tak je bil sklep, ki so ga strokovni delavci sprejeli letos na 2. vzgojiteljskem 

zboru. Meni, da je pomembno, da se strokovni delavci čim več časa aktivno ukvarjajo z 

otroki.  

 

Moravske Toplice, 18. 10. 2018          Zapisal: Dejan Horvat _________________________ 

Overitelja:  

Ravnateljica:  Simona KAUČIČ  _______________________ 

Predsednica Sveta staršev: Valentina KRISTL _________________________ 

 

PRILOGE: 

Priloga 1 - Vabilo 

Priloga 2 - Lista prisotnih 

Priloga 3 – Poročilo o LDN 2017/2018 

Priloga 4 – Predlog nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2018/2019 



 

  

 

 

 


