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Številka: 013-1/2017-21 

Datum:   7. 5. 2018 

 

ZADEVA: Zapisnik 3. srečanja sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

 

Dne: ponedeljek, 05.03.2018, z začetkom ob 16:15 uri 

 

Prisotni: predstavniki Sveta staršev: Timea Gönc, Kristian Bernad, Tatjana Györkös Litrop, 

Sonja Šamu, Lidija Brodnik, Alen Dominić, Mojca Petrič, Mihael Šooš, Marjeta Graj, Branko 

Lobnikar, Kormelija Jaklovič Činč, Tanja Hozjan, Sanja Bogdan Horvat, Maja Hozjan, Maj 

Rodinger, Katja Cigan, Adrijana Koroša. 

 
Predstavnica vrtca: ponovna kandidatka za ravnatelja Tina Hozjan 
Nova kandidatka za ravnatelja: Romana Lebar 
 
Dnevni red: 
1. Pregled prisotnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega srečanja 
3. Obravnava in podaja obrazloženega mnenja pri imenovanju ravnatelja Vrtca Lendava - 
Lendvai Óvoda - predstavitev posameznega kandidata 
4. Pobuda active Chair Kids 
5. Razno 
 
Prisotne je pozdravil predsednik Sveta staršev Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda, g. Alen 
Dominić. 
 
K točki 1  

 
Predsednik Sveta staršev g. Alen Dominić ugotovi, da je večina članov Sveta staršev prisotna 
in s tem smo sklepčni.   
 
K točki 2 

 
Predsednik Sveta staršev g. Alen Dominič odpre razpravo in možne pripombe glede zapisnika 
2. Seje Sveta staršev. Ker ni bilo nobenih pripomb je bil z glasovanjem je potrjen zapisnik 2. 
Seje Sveta staršev 
 
K točki 3 

Predsednik Sveta staršev g. Alen Dominič predlaga način glasovanja po predstavitvi obeh 
kandidat za raznateljico vrtca, ki je lahko odprt ali zaprt. 
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G. Alen Dominić ugotavlja, da bo glasovanje tajno in je tudi soglasno sprejeto. 
G. Alen Dominić pred predstavitvijo obeh kandidatk za ravnateljico vrtca pripomni, da se mu 
ne zdi korektno, da je svet zavoda razpravljal o obeh kandidatkah in eno od njih favoriziral. To 
kot navaja je bilo objavljeno na spletu in on je zadevo komentiral na omrežju Facebook. 
 
G. Branko Lobnikar povedanemu strogo nasprotuje in celo protestira. Pove tudi, da Svet 
zavoda ni nikoli razpravljal o obeh kandidatkah in daleč od tega,da bi celo eno od kandidatk 
favorizirali. 
 
G. Alen Dominić pove, da bomo po predstavitvi obeh kandidatk podali mnenje. 
 
Kot prva za kandidatko ravnateljice vrtca se bo predstavila ga. Romana Lebar. 
Pove ,da nam bo predstavila program, ki smo ga prejeli vsi člani Sveta staršev kot prilogo po 
e-mailu pri vabilu na 3. sejo Sveta staršev. 
 
Po končani predstavitvi ga. Romane Lebar g. Alen Dominič predlaga, da lahko vsak od 
prisotnih vpraša oziroma poda mnenje o predstavitvi kandidatke za ravnateljico vrtca. 
- G. Branko Lobnikar pohvali predstavitev kandidatke. Kandidatki ga. Romani Lebar postavi 
naslednji vprašanji: Kaj bo storila na kadrovskem področju in kako gleda na vodenje vrtca. 
Kandidatka pove, da je seznanjena glede situacije na kadrovskem področju in upa, da se bo 
čim več mladega kadra javilo na delovna mesta v vrtcu Lendava. Glede vodenja pa pove, da 
bo strmela k dobremu vodenju in da prednost dobri odprti komunikaciji med vsemi 
zaposlenimi in odgovornimi za delo v zavodu vrtca. 
- G. Mihael Šooš postavi vprašanje, kako vizijo ima kandidatka glede ostalih enot po vaseh in 
sevdeda možnost odprtja kake dodatne. Kandidatka odgovori, da pozna situacijo in ve kako 
je, ker je bila tudi sama priča zaprtju oddelka v enoti Gaberje. Pove, da je vrtec v Petišovcih 
lepo obnovljen in s tem ima možnost novega odprtja vendar je bilo do sedaj prijavljeno 
premalo število otrok. 
- Ga. Sanja Bogdan Horvat sprašuje glede mešanih oddelkov 3,5, in 6 letnikov. Kandidatka 
pove, da ravnatelj zavoda nima nekega vpliva na kurukulum vrtca kako se posamezna 
otrokova obdobja tretira oddelke. Je mnenja, da bi vsekakor lahko bili oddelki čisti in ne 
mešani kot je to dosedanja praksa. 
- G. Alen Dominić vpraša kako bi kandidatka kot ravnateljica vrtca izboljšala odnos med 
svetom staršev in vodstvom vrtca. Kandidatka odgovori, da vidi izboljšave predvsem v  
dobrem in odprtem odnosu. 
- G. Alen Dominić vpraša kako bi se kot bodoča ravnateljica lotila obrječunavanja plačil 
odsotnosti otroka ob izostanku? Kanditatka bi se povezala z lokalno skupnostjo. Je tudi sama 
mama in se bo zavzemala za spremembe. 
- G. Alen Dominić vpraša kako bi se lotila reševanja težav z ustanoviteljem in izboljšanje 
komunikacije z njim? Kandidatka pove, da bi se trudila najt skupen jezik z ustanoviteljem in 
stmela bo k skupnemu reševanju problemov. 
- G. Alen Dominić še pove, da je vtec Lendava v veliki meri odvisen od ustanovitelja vrtca in je 
zadnja leta posloval pozitivno z dobičkom. Kam bi porabili preostala sredstva sprašuje 
kandidatko? Kandidatka pove, da bi sredstva porabila za didaktična sretsva in pripomočke za 
otroke. 
- Ga. Sonja Šamu sprašuje kako bo kandidatka strmela k boljšemu odnosu z starši? 
Kandidatka pove, da bo imela za starše vedno odprta vrata in čas za reševanje problemov. 
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- Ga. Tanja Hozjan sprašuje glede vprašanja z pridobitvijo ustreznega kadra za zaposlovanje 
maldega kadra? Kandidatka pove, da je pomembno, da vzgojiteljica mora poznati madžarski 
jezik. 
- Ga. Kornelija Jaklovič Činč sprašuje o možnosti izobraževanja kadra za madžarski jezik in 
hrvaški jezik. Moti jo, da se v vrtcu Lendava nič ne dogaja v hrvaškem jeziku. Kandidatka jij 
odgovori, da ji je priorite multikolkurnos v vrtcu in, da se bo trudila na tem področju. 
- Ga. Tanaj Horvat sprašuje kandidatko kako bo z več jezikovno usmerjenostjo vzgojiteljic?  
Želi in pričakuje od vzgojiteljic, da se pogovarjajo z otroki večjezično. Kandidatka ji na 
povedamo pritrdi in poudari, da pa je potrebno spoštovati tudi želje staršek kako naj se z 
otrokom pogovarjamo.                 
 - G. Alen Dominić pove na koncu, da se je najboljše, da se lokalne skupnosti med sabo 
povežejo in stopijo skupaj in najdejo neko rešitev glede multikolkurnosti v vrtcu Lendava. 
 
Sledi predtavitev obstoječe ravnateljice vrtca Lendava gospe Tine Hozjan za ponovno 
kandidaturu. 
Kandidatka se je predstavila in g. Alen Dominić odprira čas za vprašanja. 
- G. Branko Lobnikar pohvali predstavitev in se zahvaljuje za ponovno kandidaturo gospe Tine 
Hozjan. 
Postavi ji enaka vprašanja kot Kandidatki ga. Romani Lebar. 
- Kandidatka pove, da je treba začet živet aktivno z skupnostjo, da se ustvari v vrtcu domača 
klima za otroka. Večjezikovnost so že pod zdajšnjim mandatom prilagajali otrokom in 
staršem. Pove, da strokovni kader vrtca obvlada tudi ostale tuje jezike. 
- Meni, da je glavna tema multikulturnost, ampak da se obdrži način dela in materin jezik 
otrok. 
- Pove, da se morajo pri zaposlovanju novega maldea kadra držati normativov in standardov 
na področju izobraževanja. 
- Na določenih delovnih mestih so že uvajali reorganizacijo delovnih mest. 
- Za prihodnost pomlajevanja kadra se ne boji saj je naval izobraženih na vidiku in ni bojazni 
glede zaposlovanaj ob upokojitvi. 
- Pove tudi, da zakona o pravilniku o potrebnem znanju madžarskega jezika še ni.                                     
- O protikandidatki pove, do bo ohranjala dobre medsebojne odnose in da je že doživela v 
svoji karieri marsikaj. Je mnenja, da je potrebna odprta in korektna medsebojana 
komunikacija. Če bo ponovno izvoljena za ravnatelja Vrtca Lendava bo poskušala upoštevati 
tako želje staršev kot želje zaposlenih. 
- G. Šooš pove, da sta obe enoki v Lendavi vedno zasedeni. Sprašuje kako je z manjšimi 
enotami naprimer z Dolino pri Lendavi? Kandidatka pove, da vsi starši oddajo vlogo za 
svojega otroka kam ga želijo vpisat. Naknadni vpisi pa so seveda usmerjeni na manjše enote 
(Dolga vas, Genterovci, Gaberje). Pravi, da v kolikor bo možnost bojo enote obnavljali in da je 
še v vrtcu Gaberje rezerva za en manjši oddelek. 
- Ga. Adrijana Koroša vpraša glede odpiralnega časa enote Genterovci. Meni da so otroci, ki bi 
lahko bili v Genterovcih po nepotrebnem vpisani v Lendavo, ker jim tu bolj ustreza odpiralni 
čas. Kandidatka pravi, da se vedno poskuša uskladiti delovni čas vrtcev. V pripravi novi urniki 
za Enoto Tomšičeva v Lendavi in Genterovce. Pravi tudi, da so tukaj tudi starši pomembni saj 
morajo sami izrazit in napisat kateri odpiralni časi vrtcov jim najbolj ustrezajo. Pove tudi za 
enoko Petišovce, da je vse skupaj težko saj je samo z socialno delavko preverjala kaka bi bila 
možnost odprtja. Slabo stran vidi, da Trimlini vpisujejo v Lendavo in posledično ni zadostnega 
števila otrok za odprtje enote v Petišovcih.   
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- G. Alen Dominić pripomni, da v predstavitvi kandidatke manjkajo konkretni predlogi  in 
rešitve za nalednjih pet let mandata ga. Tine Hozjan. Postavi kandidatki vprašanje glede 
rešitve sistematizacije otrok z posebnimi potrebami? Kandidatka pravi, da je v taki situaciji 
potreben strokovno usposobljen kader, sodelovanje z DOŠ II Lendav, problem pa je tudi, če se 
tak otrok vpisuje med letom, saj v takem primeru ni možno zagotoviti strokono 
usposobljenega kadra. Z otrokom s posebnimi potrebami delajo ogromno tako starši kot tudi 
zabosleni v vrtcu. 
- G. Alen Dominić predlaga krepitev odnosa in večjo vlogo sveta staršev. Pravi, da smo člani 
sveta staršev, starši malih otrok in da se moramo vsi skupaj potruditi, da zdržimo skupaj, da 
se izognemo vsakoletnim izvolitvam novim članom in njihovim namestnikom. Kandidatka 
odgovarja, če bo ponovno izvoljena bo pripravila program z ostalimi strokovnimi sodelavci in 
starši. 
- G. Alen Dominič še enkrat poudari, da ne glede na ponovno izvolitev pričakuje boljši 
program. Vsa vprašanja se morajo reševati hitreje in reševati skupaj z svetom staršev. 
Kandidatka pravi, da mandat traja pet let. Vprašanja glede sveta staršev in ostale 
problematike se je začel leta 2017. Apelira na svet staršev, da v skupnem dialogu rešujemo 
probleme. Je tudi hvaležna vsem staršem, ki so podprli stavko. Pravi še, da skupno hočemo v 
eno smer kasneje pa se izkaže, da želi vsak po svoje. 
- G. Alen Dominić se vrne na že pozabljeno temo vdora vode v prostore emote 1 vrtca 
Lendava in sprašuje kandidatko in sedanjo ravnateljico zakaj ni dala vode analizirati. 
Vprašanje neoporečnosti vode. Kandidatka pove, da je storila vse kar je v njeni moči in da je 
tudi poklicala pristojne, ki so ji odgovorili, da oni vzorca ne morejo vzeti. 
 
G. Alen Dominić nadaljuje seje in pove, da smo slišali obe predstavitvi. 
Predlaga glasovanje z lističi po 5 minutnen premoru. 
 
 
Glasovanje je bilo tajno. 
Glasove sta preštela g. Alen Dominič in ga. Sanja Bogdan Horvat. 
  
 
    REZULTATI GLASOVANJA 
 
– Kandidatka ga. Romana Lebar 
 
VZDRŽANI:  2 glasova 
POZITIVNI:  10 glasov   
NEGATIVNI: 5 glasov   skupaj 17 glasovnic 
 
– Kandidatka ga. Tina Hozjan 
 
POZITIVNI:  13 glasov  skupaj 17 glasovnic 
NEGATIVNI:  4 glsaovi 
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Mnenje sveta staršev je naslednje: 
1. Kandidatki sta se uspešno predstavili. 
2. Možno je bilo glasovanje z pozitivnim, negativnim in vzdržanim odgovorom. 
3. Kandidatki za ravnateljico sta se uspešno predstavili. Na tajnem glasovanju, je bilo na 
glasovalnih lističih možno glasovati s Pozitivnim, negativnim ali vzdržanim glasom. 
Obe kandidatki za ravnatelja sta prejeli večino pozitivnih glasov prisotnih članov Sveta staršev 
iz česar sledi, da podaja Svet staršev Vrtca Lendava – Lendavai Óvoda POZIZIVNO MNENJE za 
kandidatko ga. Tino Hozjan in POZITIVNO MNENJE za kandidatko ga. Romano Lebar. 
4. Ga. Romana Lebar je prejela 10 pozitivnih, 5 negativnih in 2 vzdržana glasa. 
Ga. Tina Hozjan je prejela 13 pozitivnih in 4 negativne glasove. 
  Glasovalo je 17 članov Sveta staršek. Z predlaganim se vsi člani strinjajo. 
 Soglasno sprejemamo sklep o glasovanju. 
  
K točki 4 

G. Alen Dominič sprašuje za pobudo Active Chair Kids, če smo člani Sveta staršek za, da se 
nabavi kaki stol, da ga lahko otroci preizkusijo. 
 
Sklep 
Svet staršev daje pobudo, da vodstvo zavoda nabavi stol v sklopu Active Chair Kids od 
proizvajalca in da ta izdelek zaokroži po vseh enotah in da se poda povratna informacija s 
strani vzgojiteljic kako so se otroci odzvali na stolček. 
 
K točki 5 

G. Alen Dominić predstavi idejo članom Sveta staršekv glede prejemanja mesečnih računov v 
elektronski obliki. Želi si, da bi vsi starši bili bolj udprti pri uvajanju novosti. 
 
G. Alen Dominič zaključuje 3. sejo Sveta staršev ob 18:15 uri. 
 

 

 

 
 
 

 

Zapisal:   
Kristian Bernad 
zapisnikar 
 

Alen Dominić 
predsednik sveta staršev 
 


