
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev 2018/2019 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 13.2.2019 

3. Seznanitev z vpisom za šolsko leto 2019/2020 

4. Razno 

 

Prisotni 

 Lista prisotnih je priloga tega zapisnika. 

 Opravičeno odsotna ga. Valentina Kristl, ga. Silva Nemeš 

 

Točka 1: 

Predsednica sveta staršev je odsotna, zato vodenje prevzame namestnik predsednice g. 

Sebastjan Lovrenčec. Predsedujoči ugotovi, da je svet staršev sklepčen (prisotnih je bilo 8 

članov) 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 ne potrdi zapisnika 1. redne seje staršev z dne 13.2.2019, ker dopolnitve in 

spremembe zapisnika niso potrjene. Zapisnik se ustrezno dopolni.  



 

Sklep 2/2019 

Svet staršev na seji dne 11.6.2019 sprejme sklep, da se zapisnik 1. redne seje sveta staršev 

z dne 13.2.2019 ne potrdi, dokler se ne dopolni z ustrezno vsebino, ki se nanaša na točko 

4. zapisnika  1. redne seje z dne 13.2.2019.  

Vsebina 4. točke zapisnika z dne 13.2.2019 se naj dopolni sledeče: 

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 3: 

Ravnateljica seznani člane sveta staršev z vpisom v posamezne enote vrtcev Občine Moravske 

Toplice. Ravnateljica pove, da se vpisi otrok v vrtce povečujejo. Tako je bil urejen dodatni 

oddelek v enoti Fokovci. Vse kapacitete vrtcev občine moravske Toplice so zelo dobro 

napolnjene. Skupno je v vseh enotah na voljo zgolj 6 prostih mest,  z povečanim normativom 

pa 8. 

Ravnateljica poda tudi razlago o ekonomski ceni. Občina Moravske Toplice je sledila drugim 

občinam v smislu, da krijejo stroške dviga svojim občanom. Občina Moravske Toplice krije 

tudi stroške občanom, kateri imajo svoje otroke po drugih zavodih izven občine. 

Ravnateljica je v predlogu sistemizacije za naslednje šol. leto zaprosila za dodatno zaposlitev 

pomočnika vzgojitelja za enoti Fokovci in Moravske Toplice (zaradi podaljšanja poslovalnega 

časa ter povečanja št. vpisanih otrok). Sistemizacijo mora potrditi Občinski svet. 

Točka 4 (razno): 

Pod točko razno nas ravnateljica seznani z investicijami v šolskem letu 2019/2020. 

Tako se bodo izvedla naslednje investicije: 

 Fokovci: zamenjava oken – sredstva zavoda; pohištvo za en oddelek ter garderobe 

(dodatna sredstva Občine Moravske Toplice) 

 Prosenjakovci: zamenjava žlebov, notranjih vrat - delno, kurilne peči, brušenje in 

lakiranje parketa- iz sredstev Republike Madžarske; delna sanacija asfaltne površine, 

zamenjava ene predelne stene – sredstva zavoda 



 

Do 25.6.2019 je potrebno izpolniti izjavo glede koriščenja vrtca med poletnimi počitnicami. 

Starši vseh enot so bili s tem seznanjeni. Zapiranje enot med poletnimi počitnicami se bo 

izvajalo po obstoječem planu. 

 

Pod točko razno g. Sebastjan Lovrenčec izpostavi naslednja vprašanja: 

1. Kako je z investicijami za katere so se zbirala sredstva v sklopu dobrodelne prireditve 

in zbiranjem papirja v enoti Bogojina, pri tem mislim na senčenje, zakaj je bil zasenčen 

del igrišča, kamor ne bo mogoče namestiti klopi, kar je bil prvotni namen, zakaj klopi 

še ni, ter koliko je strošek. 

Ravnateljica odgovori: 

Celotna dokumentacija glede stroškov je bila posredovana vodji enote Bogojina. Pri postavitvi 

senčenja smo morali upoštevati vsa zakonska določila, kot so oddaljenost od igral, 

intervencijska površina za gasilce in druge omejitve. Klopi se namestijo zaradi povečanega 

obsega pri mizarju in naročila še za druge enote vrtca šele naslednje šolsko leto. 

2. Starši enote Bogojina so opozorili g. Lovrenčeca, da morajo otroci sedeti na miru in 

oddaljeni, medtem, ko se enota v Bogojini čisti. 

Ravnateljica odgovori: 

V enoti Bogojina do tega ne bi smelo prihajati, saj se čistilna dela izvedejo pred odprtjem enote. 

3. G. Lovrenčec izpostavi še vprašanje glede skupnega nastopa pevskega zbora Vrtcev 

občine Moravske Toplice na Območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov, kot 

je bila že nekaj let praksa. Zakaj letos tega ni bilo? Zakaj enota Bogojina ni nastopila, 

čeprav so se po zagotovilih strokovnih delavk na nastop pripravljali? 

Ravnateljica odgovori: 

V šolskem letu 2018/2019 ni bil nikoli planiran skupen nastop enot Vrtcev občine Moravske 

Toplice. 

4. G. Lovrenčec izpostavi pojav anonimk v času izbire za ravnateljico vrtcev Občine 

Moravske Toplice.  Prišla je anonimka do predsednice Sveta staršev, kjer so bili pozivi 

k njenemu odstopu in domnevno podpisani člani Sveta staršev VOMT.  

Ravnateljica odgovori: 

Anonimk ni bilo, bilo pa je kar nekaj dopisov z nespodobno vsebino, ki so se nanašale na 

dosedanjo ravnateljico. 

Ravnateljica še pove, da je bila zelo presenečena, ko je Svet staršev oz. njegova predsednica 

podal mnenje samo za kandidatko Barbaro Horvat. V vseh letih njenega ravnateljevanja je 

namreč Svet staršev potrjeval vse njene predloge, nekaj več dogovarjanja je bilo pri uvedbi 

novega režima prehranjevanja (pa še tu je velika večina staršev preko ankete podprla 

spremenjen režim prehrane). Tudi na Svetu zavoda, kjer so 3 predstavniki Sveta staršev,  je bilo 

njeno delo vsako leto ocenjeno kot visoko nadpovprečno.  



 

Ob vsem dogajanju okrog imenovanja je zelo ponosna na nagrado Združenja ravnateljev vrtcev 

Slovenije, ki jo je prejela v mesecu maju in je dokaz njenega večletnega uspešnega vodenja 

zavoda.   

 

 

 

Moravske Toplice, 14. 6. 2019                            Zapisal: Dejan Horvat ____________________ 

 

Overitelja:  

Ravnateljica:  Simona KAUČIČ  _______________________ 

Namestnik predsednice Sveta staršev: Sebastjan LOVRENČEC ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Lista prisotnosti 


