
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2018/2019 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne  seje 

3. Predstavitev kandidatov za Ravnatelja Vrtcev občine Moravske Toplice  

 Barbara Horvat 

 Simona Kaučič 

4. Oblikovanje obrazloženega mnenja o kandidatih za ravnatelja Vrtcev občine Moravske 

Toplice 

5. Razno 

 

Prisotni 

 Lista prisotnih je priloga tega zapisnika 

 

Točka 1: 

Predsednica sveta staršev ugotovi, da je svet staršev sklepčen in se tako lahko nadaljuje 2. seja 

sveta staršev.  

Dnevni red svet staršev soglasno potrdi z dvigom roke. 

Za zapisnikarja se predlaga g. Dejan Horvata.  

Sklep 1/2019 

Svet staršev se predlogom strinja in ga soglasno potrjuje z dvigom roke. 



 

Točka 2: 

Svet staršev potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje  in ga soglasno potrjuje z dvigom roke. 

Sklep 2/2019 

Svet staršev na seji dne 13.2.2019 sprejme sklep, da se zapisnik posreduje članom sveta 

staršev v roku 1 tedna od sestanka preko elektronske pošte in ga le ta potrdi preko e-

maila v roku 1 tedna od prejema. 

 

Točka 3: 

Vsaka kandidatka za ravnatelja Vrtcev občine Moravske Toplice ima za svojo predstavitev na 

voljo 15 minut, takoj po predstavitvi sledi razprava. 

Sklep 3/2019 

Svet staršev se predlogom strinja in ga soglasno potrjuje z dvigom roke, ter potrdi vrstni 

red predstavitve kandidatk. Prva ima predstavitev ga. Barbara Horvat, druga pa ga. 

Simona Kaučič. 

 

Pred samo predstavitvijo kandidatk poda predsednica ga. Marjana Kolar informacijo, da so se 

na razpis za ravnatelja Vrtcev občine Moravske Toplice , kateri je trajal do 23.1.2019 prijavili 

dve kandidatki. Obe prijavljeni kandidatki (ga, Barbara Horvat in ga. Simona Kaučič) sta 

izpolnjevale razpisne pogoje.  

Ga. Kolar poda še informacijo, da je  ga. Barbara Horvat umaknila svojo kandidaturo, nato pa 

je spet potrdila svojo kandidaturo. 

Po predaji teh informacij, se ga. Kolar  umakne s seje sveta staršev. 

Prva se predstavi ga. Barbara Horvat. V svoji predstavitvi poda svojo vizijo vodenja 

programov, poudarek je na strokovnosti, povezovanju strokovnih delavcev in staršev. 

Pri odprti razpravi  g. Sebastjan izpostavi vprašanje prehrane in počitka pri starejših skupinah.  

Ga. Barbara Horvat odgovori, da je dnevni počitek priporočljiv pri manjših otrocih, pri 

starejših pa ne pride tako v poštev. Dnevni počitek se tako prilagodi potrebam skupine oz. se 

ukine. 

Kot druga seje predstavila dosedanja ravnateljica ga. Simona Kaučič. V svoji predstavitvi 

predstavi dosedanje delo, izpostavi predvsem povečanje oddelkov v vseh enotah in večjo 

vpisanost otrok v vrtce. V svoji predstavitvi daje tudi velik poudarek strokovnosti, 

izobraževanju strokovnega kadra in pretok informacij napram staršem. 



 

Pri odprti razpravi se postavii vprašanje ga. Kavčič glede izvedbe dvojezičnih programov 

(sočasna izvedba v nemškem jeziku). Ga. Kaučič odgovori, da bo program plačljiv, izvedel pa 

se bo v enoti, kjer bo največ prijav na te program. 

 

Točka 4: 

Sklep 4/2019 

Svet staršev VOMT daje pozitivno mnenje kandidatki  ga. Barbari Horvat  in sicer 

zaradi dobre strokovne predstavitve, predvsem poudarka na medsebojnem sodelovanju 

(ravnatelj, vzgojitelj, starši, otroci) ter ustreznih odgovorov na vsa vprašanja, ki so ji 

bila postavljena. 

Svet staršev prav tako daje pozitivno mnenje kandidatki ga. Simoni Kaučič, zaradi 

dosedanjega dobrega vodenja Vrtcev občine Moravske Toplice in za dobro 

predstavljene aktivnosti v prihodnje, kjer je upoštevan razvoj Vrtcev občine Moravske 

Toplice 

Točka 5: 

Razno: 

Sklep 5/2018 

Pri točki razno je sprejel Svet staršev sklep, da ravnateljica ga. Simona Kaučič pisno 

seznani vse starše z naslednjo vsebino: v primeru, ko strokovna delavka opazi znake 

bolezni ali obolenja nemudoma pokliče starše oz. otroka že zavrne ob sprejemu v 

vrtec.  

 

Moravske Toplice, 20. 2. 2019                                       Zapisal: Dejan Horvat    

                                                                                         __________________________ 

 

Overitelja:  

Predsednica Sveta staršev: Valentina KRISTL ______________________ 

Ravnateljica:  Simona KAUČIČ  _________________________________ 

 


