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Številka: 013-1/2019-2 

Datum:   1. 10. 2019 

 

Zadeva: 1. srečanje sveta staršev 

Dne 26. 9. 2019 z začetkom ob 16.00 uri v prostorih Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda,  

DE I Lendava, Župančičeva ulica 5 

Prisotni člani sveta staršev: Manca Noč Oletič, Zsófia Horvat, Ksenija Hudorović, Melita Oros, 

Flora David, Mojca Petrič, Andreja Krpan, Anja Milić, Branko Lobnikar, Jasna Kolarič, Simon 

Horvat, Brigita Banotai Farkaš, Renata Časar 

Prisotni namestniki: Roland Smej, Vanesa Vargazon 

Drugi prisotni: Beti Karakatič, pomočnica ravnateljice 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 2019/2020 

5. Razno 

Beti Karakatič (v nadaljevanju pomočnica ravnateljice) 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 2019/2020 

6. Razno 
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Vsi prisotni člani sveta staršev so se na kratko predstavili. 

 

K točki 1  

Pomočnica ravnateljice 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 2019/2020 konstituira z imenovanimi predstavniki 

staršev. 

 

K točki 3 

Pomočnica ravnateljice 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 svet staršev vodil v prejšnjem 
šolskem letu. Zaradi zadržanosti je pred srečanjem opravičil svojo odsotnost in povedal, da je 
pripravljen svet voditi tudi v tem šolskem letu. 

Za namestnika predsednika sveta staršev sta bili predlagani Manca Noč Oletič in Renata Časar, 
ki sta predlog sprejeli. 

Za tajnika sveta staršev je bila predlagana Manca Noč Oletič, ki je predlog sprejela in je bila 
potrjena z večino glasov. 

 

Sklep št. 3: Z večino glasov članov sveta je bil za predsednika sveta staršev imenovan Igor 

Odar.  

Sklep št. 4: Z večino glasov članov sveta je bila za namestnico predsednika sveta staršev 

imenovana Renata Časar.  

 

Sklep št. 5: Z večino glasov članov sveta je bila za tajnika sveta staršev imenovana Manca 

Noč Oletič.  

 

Pomočnica ravnateljice je vodenje srečanja predala na novo izvoljeni namestnici predsednika 

sveta staršev, na njeno prošnjo je srečanje naprej vodila pomočnica ravnateljice. 
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K točki 4 

 

Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da ima svet staršev v svetu zavoda tri predstavnike, in 

sicer tri člane sveta staršev. Dva predstavnika, Branko Lobnikar in Igor Odar, sta ostala člana 

sveta staršev, Katja Nađ pa v šolskem letu 2019/20 ni bila izvoljena v svet staršev, ker so starši 

predlagali in izvolili drugo kandidatko, in sicer Andrejo Krpan na oddelčnem roditeljskem 

sestanku.  
 

Gospod Lobnikar je prisotnim članom na kratko predstavil naloge, ki jih imajo predstavniki 

staršev v svetu zavoda. Pomočnica ravnateljice pa je še dodala pojasnilo, da člani sveta zavoda 

so lahko samo predstavniki svata staršev, ne pa tudi njihovi namestniki.  
 

Pomočnica ravnateljice je člane zaprosila za predlog novega predstavnika sveta staršev v svetu 
zavoda. Za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda je bila predlagana Andreja Krpan, ki je 
predlog sprejela in bila soglasno potrjena.  

Sklep št. 6: Za predstavnika sveta staršev v svetu zavoda je do konca mandata Sveta zavoda 

imenovana Andreja Krpan. 

 

K točki 5 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da z vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/2020 so bili starši že seznanjeni na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih. 

Podrobneje je predstavila nadstandardne programe, katerih izvedba je načrtovana v šolskem 

letu 2019/20: 

- 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. 

 

Sklep št. 7: Člani sveta staršev soglasno podajajo pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu 

načrtu za šolsko leto 2019/2020. 
 

Sklep št. 8: Člani sveta staršev podajajo soglasje k predstavljenim nadstandardnim 

programom. 

 

Gospa Zsófia Horvat je postavila vprašanje glede ponudbe dodatnih dejavnosti. Pomočnica 

ravnateljice je povedala, da dodatne dejavnosti organizirajo zunanji izvajalci v sodelovanju s 

starši. Vrtec omogoča le uporabo prostorov za izvajanje teh dejavnosti. Na spletni strani vrtca 

je bil objavljen javni poziv za oddajo prostorov v uporabo. Vsem, ki so izkazali interes, smo 
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omogočili sklenitev pogodbe za uporabo prostorov. Za dodatne informacij se lahko vsi 

zainteresirani obrnejo na poslovno sekretarko vrtca. 

Predlog št. 1: Člani sveta staršev prosijo, da uprava vrtca pripravi informacije ponudb 

dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2019/2020 in o tem obvesti člane sveta staršev 

 

K točki 6 

Pomočnica ravnateljice je prisotnim podala nekaj informacij, ki se navezujejo na zaključitev 

obnove enote v Gaberju in Dolgi vasi. 

Gospa Andreja Krpan je podala predlog, da bi se dogodek Botra jesen oziroma prvi jesenski 

dan praznovali kot srečanje s starši. Poleg tega je izpostavila še nezadovoljstvo staršev z 

uvedbo nove dnevne rutine. 

Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da smo glede rutine na srečanju strokovnih aktivov 

oblikovali glede na dane okoliščine trenutno najbolj optimalno rešitev. V vrtcu se še iščejo 

možnosti izboljšav na tem področju. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 18. uri. 

 

 

zapisala        predsednik sveta staršev 

Beti Karakatič, pomočnica ravnateljice      Igor Odar 

 

 


