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Z A P I S N I K 

 

1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA, KI JE BILA V PONEDELJEK, 22. 9. 2014, OB 16.30 URI 

V PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE VIDEM 

 

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI SVETA STARŠEV VRTCA: Na prvi seji sveta staršev vrtca so bili prisotni vsi 

člani sveta staršev: Albina Krajnc, Martina Krajnc, Mojca Stramič, Maja Šori, David Veselič, Gordana 

Bedrač, Nina Emeršič, Damjana Cebe, Barbaba Rajh in Matjaž Muzek. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

- v.d. ravnatelja mag. Robert Murko 

- Vida Rižner, pomočnica ravnatelja za vrtec 

- Sonja V. Godec, vodja vrtca Sela 

- Krisitina Orlač, vodja vrtca Leskovec 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Svet staršev 

3. Predstavitev letnega delovnega načrta 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

 

Seja se je pričela ob 16.30 uri.  

 

G. Robert Murko je ob začetku seje prisotne člane in ostale prisotne pozdravil in se zahvalil za njihovo 

udeležbo. Staršem je povedal, da 1. sejo sveta staršev skliče ravnatelj, naslednje seje sklicuje predsednik 

sveta staršev. 

 

K1 

 

G. Robert Murko je prebral dnevni red 1. seje sveta staršev vrtca in pozval člane k morebitnim 

dopolnitvam oziroma spremembam. Člani sveta staršev niso imeli pripomb na predlagani dnevni red, 

zato so ga soglasno z dvigom rok sprejeli. 

Prisotne člane opomni na pomembnost njihovih vlog kot predstavnikov sveta staršev, ki so zapisane v      

66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in Zakona o šolski 

prehrani. 

 

 

https://zakonodaja.com/zakon/zofvi


K2 

 

G. Robert Murko je povedal, da je potrebno izbrati predsednika sveta staršev in namestnika predsednika.  

 

Povedal je, da se lahko predsednika izvoli z javnim ali tajnim glasovanjem. Predstavniki staršev so se 

soglasno odločili za javno glasovanje. 

 

Sklep št. 1: 

 

Izvolitev predsednika sveta staršev vrtca se izvede z javnim glasovanjem. 

 

Za predsednika sveta staršev so predlagali dosedanjega predsednika  g. Matjaža Muzeka.  

 

Soglasno so na javnem glasovanju z dvigom rok izbrali predlaganega kandidata za predsednika sveta 

staršev vrtca Videm, Leskovec in Sela - Matjaža Muzeka.   

 

Sklep št. 2: 

 

Predsednik sveta staršev vrtca Videm, Leskovec in Sela je g. Matjaž Muzek.   

 

G. Robert Murko je predlagal izvolitev namestnika predsednika. Člani so soglasno z dvigom rok, 

izglasovali namestnici predsednika in sicer go. Majo Šori in go. Nino Emeršič. 

 

 

K3 

 

Ga. Vida Rižner je predstavila letni delovni načrt vrtca.   

 

Ga. Vida Rižner pozove člane k morebitnim predlogom ali dopolnitvam letnega delovnega načrta vrtca. 

Člani so se s predstavljenim letnim delovnim načrtom strinjali in nimajo pripomb. 

 

 

K4 in K5 

 

G. Matjaža Muzeka je zanimalo ali se bodo nadstandardni programi za otroke vrtca izvajali na vseh treh 

lokacijah. Podan je bil odgovor, da so bili vsi programi ponujeni na vseh treh lokacijah. Nadstandardne 

dejavnosti se bodo izvajale v tisti enoti vrtca, kjer bo zadostno število prijavljenih otrok. G. Robert Murko 

je povedal, da je pripravil vlogo za sofinanciranje nadstandardnih programov predšolske vzgoje, ki bi jo 

poslali na Občino Videm skupaj s svetom staršev vrtca. Prisotne člane je pozval, da bi jo podpisali.  

Prisotni člani so se odzvali in podpisali pripravljeno vlogo. Vlogi se bo dodala priloga s številom 

udeleženih otrok nadstandardnih programov v posameznih enotah vrtca. 

 

Člane je zanimalo ali je že vzpostavljena aplikacija za odjavljanje prehrane preko spleta. Odgovor je bil, da 

je aplikacija aktivna od 1. 9. 2014.  

 

G. Robert Murko je člane seznanil, da so na Občino Videm poslali prošnjo za finančno pomoč pri 

sofinanciranju prevoza otrok na plavalni tečaj. V primeru sofinanciranja bo cena plavalnega tečaja nižja 

(predvidena redna cena 50€).  

 

Go. Vida Rižner je seznanila člane o uspešni lanskoletni akciji zbiranja rabljenih oblačil. Člani so bili 

mnenja, da se naj akcija zbiranja rabljenih oblačil na vseh treh lokacijah vrtca nadaljuje. K predvidenemu 



prostoru odlaganja rabljenih oblačil se bo postavila oglasna deska, kjer bodo lahko starši objavljali oglase 

po sistemu »menjam – oddam«. Akcija se bo izvajala 14 dni, na približno dva meseca. Torej v oktobru 

zadnja dva tedna, v decembru 2014, februarju, aprilu in juniju 2015. 

 

G. Robert Murko je predlagal, da se vabila in gradivo za naslednje seje sveta staršev vrtca pošiljajo preko 

e-pošte. Člani sveta staršev vrtca Videm, Leskovec in Sela so sprejeli:  

Sklep št. 3: 

Svet staršev vrtca Videm, Leskovec in Sela potrdi pošiljanje vabil in gradiv preko e-pošte za šolsko leto 

2014/2015. 

Dogovorjeno je bilo, da straši tudi to leto pripravijo prireditev ob veselem decembru, ki se bo izvajala na 

vseh treh lokacijah vrtca. Koordinacijo igre bo prevzela go. Barbara Rajh pomočjo drugih staršev. 

G. Robert Murko je obvestil člane o posredovani pošti, ki mu je bila vročena danes od gospe Ide Belšak 

Vindiš in se nanaša na nezakonito oblikovan oziroma imenovan oddelka v vrtcu Leskovec. G. Murko 

seznani člane sveta staršev z vsebino pisma. Starši so mnenja, da se jim pošlje pismo, da ga lahko 

preberejo in pridobijo še ostale potrebne informacije za oblikovanje mnenja. Pričakujejo tudi mnenje 

svetovalke Zavoda za šolstvo RS in mnenje ge. Simone Levc. Pismo se naj preda predsedniku sveta staršev 

ter razpošlje članom  in se na prihodnji seji oblikuje mnenje o prijavi. Člani sveta staršev vrtca Videm, 

Leskovec in Sela so sprejeli:  

Sklep št. 4:   

Svet staršev vrtca Videm, Leskovec in Sela oblikuje mnenje k prijavi o nezakonito oblikovanem oziroma 
imenovanem oddelku v vrtcu Leskovec na naslednji seji. 

Originalna prijava se je vročila g. Matjažu Muzeku, ki bo pridobljeno dodatno dokumentacijo razposlal 

ostalim članom. 

Člane zanima ali je možno obrok kosila v vrtcu prestaviti po spanju otrok. Go. Vida Rižner je predlagala 

rešitev v obilnejši popoldanski malici. Go. Robert Murko je dodal, da se bodo o tej možnosti pogovorili z 

vodjo šolske prehrane Tamaro Vamberger.   Cena prehrane bi se v tem primeru verjetno  zvišala. 

 

Ob zaključku seje g. Robert Murko člane obvesti o šolskem e-naslovu in jih pozove k pošiljanju pobud in 

predlogov ter  dobremu sodelovanju. 

 

Zapisnik bo poslan članom sveta staršev in objavljen na spletni stani vrtca. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.      

 

         Predsednik sveta staršev: 

 

          Matjaž Muzek 

 

Zapisala: 

 

Doris Bezjak 

 


