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Številka: 013-1/2018-2 

Datum:   11. 10. 2018 

 

Zadeva: 1. srečanje sveta staršev 

Dne 27. 9. 2018 z začetkom ob 16.00 uri v prostorih Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda,  

DE II Lendava, Tomšičeva ulica 6/a 

Prisotni člani sveta staršev: lista prisotnosti (Priloga 1) 

Odsotni člani sveta staršev: Katja Nađ, Erika Prša Varga 

Prisotni namestniki: Sevdija Hoti 

Drugi prisotni: Tina Hozjan, ravnateljica vrtca 

 

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 2018/2019 

5. Predstavitev ponudb dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2018/2019 

6. Razno 

 

Tina Hozjan (v nadaljevanju ravnateljica) je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti 

predlagala dopolnitev dnevnega reda, in sicer da se za 3. točko dnevnega reda doda točka: 

- Izvolitev predstavnika sveta staršev v svet zavoda 

Sklep št. 1: Prisotni predstavniki oddelkov v svet staršev so soglasno potrdili predlog 

dopolnitve dnevnega reda. 

Nov dnevni red se glasi: 

1. Seznanitev s poslovnikom sveta staršev 

2. Konstituiranje sveta staršev 

3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev 

4. Izvolitev predstavnika sveta staršev v svet zavoda 

5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 

6. Predstavitev ponudb dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2018/2019 

7. Razno 
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Ravnateljica je prisotnim podala nekaj pojasnil, ki se navezujejo na sklepe zadnjega srečanja 

sveta staršev v preteklem šolskem letu: 

- Svet staršev je podal predlog, da se sredstva sklada vrtca namenijo za nakup otroških 

stolov za aktivno sedenje. Ravnateljica si je pridobila ponudbo in predlog posredovala 

UO Sklada Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda. 

- Svet staršev je podal predlog za spremembo poslovnika sveta, in sicer v točki, ki določa 

postopek imenovanja predstavnikov sveta staršev v svet zavoda. Po danem predlogu 

naj bi svet staršev volil dva predstavnika, za tretjega predstavnika pa naj bi bil brez 

volitev imenovan predsednik sveta staršev. Ravnateljica je pojasnila, da je sprememba 

postopka imenovanja predstavnikov možna le s spremembo odloka o ustanovitvi 

zavoda.  

 

Vsi prisotni člani sveta staršev so se na kratko predstavili. 

 

K točki 1  

Gospa ravnateljica je članom sveta staršev predstavila poslovnik sveta staršev. 

Dokument bo poslovna sekretarka poslala vsem članom. Člani sveta staršev lahko podajo 

predloge za morebitne spremembe in dopolnitve tega internega akta. 

 

K točki 2 

V vseh oddelkih vrtca so bili izvedeni roditeljski sestanki, na katerih so starši imenovali 

predstavnika oddelka v svet staršev ter njegovega namestnika. 

 

Sklep št. 2: Svet staršev se za šolsko leto 2018/2019 konstituira z imenovanimi predstavniki 

staršev. 

 

K točki 3 

Ravnateljica je predala besedo članom ter prosila za predloge za predsednika, namestnika 

predsednika in tajnika sveta staršev. Člani so se strinjali s predlogom, da bo glasovanje javno. 
 

Za predsednika sveta staršev je bil predlagan Igor Odar, ki je predlog sprejel in bil soglasno 
potrjen.  

Za namestnika predsednika sveta staršev je bila predlagana Tatjana Györköš Litrop, ki je 
predlog sprejela in je bila potrjena z večino glasov.  

Za tajnika sveta staršev je bila predlagana Brigita Banotai, ki je predlog sprejela in je bila 
potrjena z večino glasov. 

 

Sklep št. 3: Za predsednika sveta staršev se imenuje Igor Odar.  
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Sklep št. 4: Za namestnico predsednika sveta staršev se imenuje Tatjana Györköš Litrop.  

 

Sklep št. 5: Za tajnika sveta staršev se imenuje Brigita Banotai.  

 

Ravnateljica je besedo predala predsedniku sveta staršev. 

 

K točki 4 

 

Ravnateljica je pojasnila, da ima svet staršev v svetu zavoda tri predstavnike, in sicer tri člane 

sveta staršev. Dva predstavnika, Branko Lobnikar in Katja Nađ, sta ostala člana sveta staršev, 

Timea Gönc pa v šolskem letu 2018/19 ni bila izvoljena v svet staršev, ker se ni strinjala s 

kandidaturo na oddelčnem roditeljskem sestanku.  
 

Ravnateljica je predlagala razrešitev Timee Gönc kot predstavnice staršev v svetu zavoda. 
 

Predsednik je predlog dal na glasovanje. Člani so predlog soglasno sprejeli. 
 

Sklep št. 6: Timea Gönc, predstavnica sveta staršev v svetu zavoda, se razreši funkcije 

predstavnice sveta staršev v svetu zavoda, ker ni bila izvoljena v svet staršev. 
 

Predsednik je člane zaprosil za predlog novega predstavnika sveta staršev v svetu zavoda. Za 
predstavnika sveta staršev v svetu zavoda je bil predlagan Igor Odar, ki je predlog sprejel in bil 
soglasno potrjen.  

Sklep št. 7: Za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda je do konca mandata Sveta zavoda 

imenovan Igor Odar. 

 

K točki 5 

Ravnateljica je predstavila vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019.  

Z nekaterimi vsebinami so bili starši seznanjeni že na roditeljskih sestankih. Ravnateljica je 

podrobneje predstavila nadstandardne programe, katerih izvedba je načrtovana v šolskem 

letu 2018/19: 

- privajanje na vodo, 

- tabor v Szántód-u in  

- Festival Csiribiri. 

 

Povedala je, da se bodo v delo dvojezičnih oddelkov pri izvajanju nekaterih obogatitvenih 

dejavnosti vključevali tudi zunanji strokovni delavci. Soglasno sta bila potrjena naslednja 

sklepa: 

Sklep št. 8: Člani sveta staršev soglasno podajajo pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu 

načrtu za šolsko leto 2018/2019. 
 

Sklep št. 9: Člani sveta staršev podajajo soglasje k predstavljenim nadstandardnim 

programom. 



  
 

 4 / 4 

K točki 6 

Ravnateljica je na kratko predstavila ponudbo dodatnih dejavnosti. Poudarila je, da se bodo 

vse dodatne dejavnosti lahko izvajale v prostorih vrtca v času, ko ne motijo vzgojno-

izobraževalnega procesa v vrtcu. Za ostale pogoje izvajanja dejavnosti se starši dogovarjajo 

neposredno s ponudnikom oziroma izvajalcem dejavnosti. 

Informacije bodo staršem na razpolago v kotičkih za starše, poslovna sekretarka vrtca pa bo 

vsem članom sveta staršev ponudbe, ki so prispele na naslov vrtca, poslala tudi v elektronski 

obliki, da bodo informacije lahko posredovali tudi drugim staršem. 

 

K točki 7 

Člani sveta staršev so opozorili na naslednja področja dela in življenja v vrtcu: 

- Prinašanje zdravniških potrdil ob ponovni vključitvi otroka v oddelek po preboleli 

bolezni 

- Izvajanje dnevne rutine v času počitka otrok. 
 

Nekateri starši imajo težave pri pridobivanju potrdil za odsotnost manj kot pet dni. V razpravi 

smo prišli do ugotovitev, da imajo potrdila dvojni pomen – obračunavanje odsotnosti otroka 

v primeru daljše bolezni ter varovanje zdravja otrok in drugih udeležencev v vzgojno-

izobraževalnem procesu. V primeru, ko pediater ne izda potrdila, bodo strokovne delavke 

vrtca starše zaprosile za podpis izjave iz smernic NIJZ-ja.  

 

Starši ugotavljajo, da so potrebe otrok po počitku oziroma spanju različne. Nekateri otroci čez 

dan več ne spijo, zato starši predlagajo, da se jim v času počitka omogoči izvajanje tihih 

dejavnosti, s katerimi ne motijo počitka drugih otrok. Ravnateljica je povedala, da bo 

svetovalna služba na to temo izvedla anketo ter opazovanje. Ocenili bomo stanje in izvedli 

ustrezne ukrepe. 

 

Predsednik sveta zavoda, Branko Lobnikar, je vse člane sveta staršev prosil naj morebitnih 

težav ne rešujejo z anonimnimi pismi in prijavami, saj le-te ne koristijo nikomur. Ravno 

nasprotno – njihovi učinki so negativni. Opozoril je tudi na ravnanje predsednika sveta staršev 

v preteklem letu, ko je brez srečanja in odločanja članov v imenu sveta staršev postavljal 

določene zahteve. Prosil je, naj se to v prihodnje ne ponavlja. 

 

Sestanek se je zaključil ob 17.25 uri. 

 

 

zapisala        predsednik sveta staršev 

Tina Hozjan, ravnateljica      Igor Odar 


