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Številka: 013-1/2017-7 

Datum:   6. 11. 2017 

 

ZADEVA: Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Dne 27. 10. 2017 z začetkom ob 16.30 uri v prostorih Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, DE I 

Lendava, Župančičeva ulica 5 

Prisotni člani sveta staršev: lista prisotnosti (Priloga 1) 

Odsotni člani sveta staršev: Branko Lobnikar, Kornelija Jaklovič Činč, Jasna Kolarič, Maja 

Hozjan, Maja Rodinger, Katja Cigan, Adrijana Koroša 

Drugi prisotni: Mateja Sobočan (vzgojiteljica), Marta Bedeč Rožman (vzgojiteljica), Martina 

Podgorelec (stariš), Kristina Sečnjak (stariš), Tina Hozjan (ravnateljica), Klaudija Zadravec 

(zapisnikar) 

 
Dnevni red: 

1. Problematika zamakanja vode v DE I Lendava 

 
Predsednica sveta staršev, Tjaša Horvat, je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti 
predstavila zahtevo za sklic izredne seje sveta staršev. 9 od 18 članov sveta staršev se je s 
podpisom (opomba: podpisane zahteve za sklic izredne seje sveta staršev je priloga 
zapisnika) strinjalo s sklicem izredne seje sveta staršev zaradi problematike zamakanja vode 
v skupinah 5 in 6 oddelka v DE I Lendava, Župančičeva ulica 5. Zato je na podlagi poslovnika 
sveta staršev sklicala izredno sejo. 
 
Predsednica je predstavila dnevni red 1. izredne seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018. 
 
Sklep št. 1: Prisotni člani svet staršev so soglasno potrdili dnevni red 1. izredne seje sveta 
staršev v šolskem letu 2017/2018. 

 

K točki 1  

Predsednica sveta staršev je predala besedo gospe ravnateljici, Tini Hozjan, ki je predstavila 

izvedene postopke pri problematiki zamakanja vode: 

 dne 22. 9. 2017 je strokovna delavka zavoda opozorila hišnika o vlagi na tleh. Hišnik in 
čistilke so spremljali stanje v igralnicah 5 in 6; 

 dne 25. 9. 2017 se ob preverjanju ugotovi, da se stanje ni umirilo. O tem hišnik obvesti g. 
Nemeca, ki je na Občini Lendava zadolžen za prostore vrtca, in povedal, da bo prišel na 
ogled. Pomočnica ravnateljice izda navodilo strokovnim delavkam in čistilkam. Higienski 
režim v oddelkih se poostri. 
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 dne 27. 9. 2017 g. Nemec in hišnik vrtca opravita pregled prostorov. g. Nemec napiše 
poročilo. Stanje se še naprej spremlja. Ga. ravnateljica se je posvetovala z ga. Lidijo Baša, 
ki je mag. sanitarnega inženirstva in je bila zaposlena pri nas v vrtcu. 

 dne 20. 10. 2017 je bil sklican roditeljski sestanek, kjer se je podala zahteva, da se opravi 
analiza vode. Vrtec je poklical NIJZ in so opravili pregled prostorov. Vzorcev niti oni ne 
morejo vzeti, ker jemljejo le vzorce pitne in odpadne vode. 

Postopek sanacije se je začel v ponedeljek, 23. oktobra. Ta dan so otroci tudi zapustili 

prostore oddelka 6. Otroci bodo naslednji teden v času krompirjevih počitnic, v prostorih    

DE II Lendava, Tomšičeva ulica 6a. Po tistem bomo videli, kako bo naprej. Obveščanje staršev 

je bilo na ravni oddelka s strani strokovnih delavk. Do danes vrtec nima informacijo o razlogu 

vdora vode v oddelku 6 DE I Lendava. 

 

Tjaša Horvat: Sama težko kaj doda glede problematike, saj ni bila tu, njen otrok obiskuje 

vrtec v drugi enoti. Predlaga, da starši naj sedaj postavijo vsa svoja vprašanja. Poglavitno 

vprašanje pa je, ali dati vodo na analizo, glede na to, da se je sanacija začela? 

 

Gospa ravnateljica: Kot je že omenila, je vrtec poklical NIJZ, ki so opravili pregled prostorov. 

Vzorcev niti oni ne morejo vzeti, ker jemljejo le vzorce pitne in odpadne vode.  

 

Alen Dominić: Že pred sejo sveta staršev, ki je bila dne 2. 10. 2017, je opazil vodo v oddelku 

6. Na začetku ni dal poudarka na to, nakar mu je sin, ki je vključen v oddelku 6, rekel, da voda 

smrdi. Starši in stariš, ki je zaposlen v zavodu, so se glede problematike pojava vode, obrnili 

nanj. Sin mu je ponovno rekel, da voda smrdi, nakar je o tem povprašal vzgojiteljico, Marto 

Bedeč Rožman, ki je le to potrdila. Zanima ga, zakaj se ni nič dogajalo in ukrepalo, vse do 

takrat, dokler se on ni oglasil pri ravnateljici? Nakar tudi očita, da zapis gospoda Lobnikara 

preko elektronske pošte članom sveta staršev se ne sovpada s povedanim od gospe 

ravnateljice. 

 

Kristina Sečnjak: Je stariš otroka, ki prav tako obiskuje oddelek 6. Njen otrok niti enkrat ni 

omenil, da je prišlo do pojava vode, ne to, da voda smrdi. Je mnenja, da je najboljše, da se 

gre v skupen dialog z vrtcem in se s skupnimi močmi vse reši. 

 

Martina Miljuš: Zanima jo, do kdaj bo potekala sanacija? 

 

Ravnateljica razloži, da glede na to, da še vedno ni lociran izvor vdora vode, ne zna točno 

določiti trajanje sanacije. Zanaša se na mnenja strokovnjakov in bo na podlagi tega izvajala 

nadaljnje ukrepe. Iz strani staršev ni dobila nobene prošnje za premestitev otrok. Sestanek 

pa sklicuje v primerih, ko ima konkretne odgovore, kar pa trenutno še nima. 

 

Gospod Alen Dominić pripomni, da po poslovniku lahko tudi ravnatelj skliče sejo. Upa, da bo 

ravnateljica v ponedeljek že imela odgovore, glede na to, da se bodo čez konec tedna izvajala 

določena dela. 
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Gospa Miljuš se sprašuje, da v primeru, če se bo voda širila, kam bodo dali otroke? Predlaga, 

da se naj problem vdora vode čim prej locira in se naj sanacija čim prej začne. 

 

Tjaša Horvat je pripomnila, da je v tej situaciji svet staršev res pritisnil, kar je tudi pripomoglo 

k hitrejšemu postopku reševanja problematike. Za to je dobro, da je gospod Dominić 

pristopil k ravnateljici. Je pa mnenja, da je brezpredmetno sedaj ogrevati stvari za nazaj in 

naj se raje osredotočimo na reševanje trenutne problematike. 

 

Vzgojiteljica, Marta Bedeč Rožman je pripomnila, da voda na začetku ni smrdela, smrad se je 

pojavil kasneje. Bi pa rada pripomnila, da se tukaj ne govori o veliki količini vode, ki vdira v 

oddelek in bi ogrožalo otroke. Govora je le o lužici. 

 

Gospa ravnateljica je povedala, da je vrtec kompleksna institucija, ki ima več kot 60 

zaposlenih. Vsak zaposleni ima svojo nalogo in vlogo. V tem primeru so imele strokovne 

delavke svojo nalogo, vodja ZHR svojo, ona kot ravnateljica pa vlogo, kar mora opraviti z 

ustanoviteljem. V tem primeru je vsak svojo nalogo opravil. Res je, da odkar je svet staršev 

pritisnil, so se začele stvari hitreje odvijati, kar smatra za pozitivno, saj ravno to je manjkalo 

pri problematiki v DE Genterovcih. Upa, da se bodo stvari z eno mero zaupanja ter 

medsebojnim iskrenim pogovorom čim hitreje rešile.  

 

Tina Podgorelec je stariš, ki ima otroka v oddelku 6. Povedala je, da se moramo pri vsej tej 

stvari zavedati, da gre za otroke. Rada bi pohvalila obe strokovni delavki oddelka, Marto 

Bedeč Rožman ter Matejo Sobočan, saj sta pravilno pristopali do problematike. Otroci niso 

zaznali omenjene problematike in ne delajo iz muhe slona. Njen otrok je selitev v drugo 

skupino vzel pozitivno. Ne razume pa gospoda Dominića, saj ko se ni saniralo, mu ni 

ustrezalo, sedaj, ko se sanira, mu tudi ne ustreza.  

 

Mihael Šooš je pripomnil, da obema, in gospodu Dominiću in gospe ravnateljici da prav. 

Strinja se z gospodom Dominićem, da se sanacija vleče in se strinja z ravnateljico, da ne skoči 

takoj pri vsaki stvari. Predlaga pa, da svet staršev sprejme sklep, da bo vrtec v prihodnje ob 

problematikah, ki lahko neposredno vpliva na otroke, pravočasno obvestila svet staršev, 

nakar se bo sklicala seja, kjer se bo omenjena problematika predstavila. Znano je dejstvo, da 

ustanovitelj vedno hitreje postopa, če ukrepa svet staršev. Zato za nazaj ne morejo več stvari 

spreminjati. Zadeve so se začele izvajati. Je pa to signal za delo za vnaprej. 

 

Janja Litrop je pripomnila, da pogreša več informacij ter pravilno informiranost s strani vrtca. 

Na primer obvestila, ki so bila dana za čas počitnic. Na obvestilih ni bilo navedeno, katera 

enota je odprta. 
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Gospa ravnateljica je razložila, da enota ni bila napisana, saj prvič se pošlje ven obvestilo, na 

podlagi katerega se zbirajo prijave otrok za čas počitnic in šele po oddanih prijavah vrtec izda 

obvestilo, v katerem je napisano, katere enote bodo odprte v času počitnic. 

 

Mihael Šooš povpraša, kaj se je do sedaj naredilo pri sanaciji? 

 

Ravnateljica je povedala, da se sanacija izvaja. Do sedaj so trikrat preverili sistem centralnega 

ogrevanja, jašek, vodovodni sistem. V soboto zjutraj bodo naredili tlačni preizkus 

vodovodnega sistema, saj za ta postopek mora biti voda 24 ur zaprta. V ves postopek je 

vključen nadzor, ki bedi nad celotno sanacijo, prav tako je vključen izvajalec in podizvajalec 

gradnje. Ko so dvignili pode, se je videlo, da se voda zadržuje v predprostoru in ne v oddelku. 

 

Larisa Komloš vpraša, ali ni možnost pojava fekalne vode? Testov, ki le to ugotovijo, ni težko 

narediti. Namreč če gre za fekalno vodo, je situacija drugačna, saj če otrok le to vdihava, je 

strupeno in pride do posledic. 

 

Ravnateljica je rekla, da ni pojava fekalne vode, ker je to bila prva stvar, ki so jo preverili. 

 

Tjaša Horvat je povzela pomembne podatke. Dokler oddelek ne bo saniran, otroci ne bodo v 

prostoru. Sprejmeta se dva sklepa, eden glede informiranosti vrtca do sveta staršev ter eden 

glede informiranosti ustanovitelja do sveta staršev. 

 

Sklep št. 2: Svet staršev zahteva od ustanovitelja zavoda čim hitrejšo sanacijo in sprotno 

informiranost v zvezi s postopki sanacije zamakanja vode v Vrtcu Lendava - Lendvai Óvoda, 

DE I Lendava, Župančičeva ulica 5. 

 

Sklep št. 3: Svet staršev naproša vodstvo zavoda, da se vzpostavi praksa takojšnje 

informiranosti predstavnikov sveta staršev o zadevah, ki se neposredno nanašajo na 

varnost in zdravje otrok. 

 
Alen Dominić vztraja, da se naredi analiza vode. 
 
Larisa Komloš doda, da sedaj več ni smiselno narediti analizo vode, saj se več niti otroci ne 
zadržujejo v prostoru. V postopku sanacije se bo izvedelo od kod izvira voda.  
 
 
Sestanek se je zaključil ob 17.40 uri. 
 
 
 
 

Zapisala:  
Klaudija Zadravec                                                                          
poslovna sekretarka                                                                                               
 

Tjaša Horvat  
predsednica sveta staršev 
 


