
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 25. september 2012 
 
 

V A B I L O 
 

Člane SVETA STARŠEV Vrtca Beltinci vabim na 1. sejo v šolskem 
letu 2012/13, ki bo v sredo, 3. 10. 2012 ob 17.00 uri  

v enoti »Bibe« Beltinci, Jugovo 33. 
 

Predlagam sledeči DNEVNI RED: 
1. Predstavitev organov javnega zavoda – delovanje in naloge Sveta staršev; 
2. Konstituiranje SS – izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev 

Vrtca Beltinci; 
3. Predlogi k programu dela SS enot in zavoda; 
4. Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 

 
 
Člane prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno opravičeno odsotnost sporočite 
na telefonsko številko 02/542-20-90 (tajništvo) ali 041/605-019 (ravnateljica) 
ali na e-mail: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si . 
 
Lepo vabljeni! 
 

Ravnateljica: 
Martina Vidonja 



 
VRTEC BELTINCI, Jugovo 33, 9231 Beltinci Tel.: 02/542 20 90, Fax: 02/542 20 98 e-mail: vrtec.beltinci©v-beltinci.ms.edus.si______ 

 

 
ZAPISNIK 

1. seje sveta staršev, ki je bila 04.10.2012 ob 17. uri 
v Vrtcu Beltinci, Jugovo 33 

 
 
Prisotni: Valentina Smej, Aleksandra Kocet, Renata Vlaović, Ksenija Raščan, Jasmina Jerič, Natalija 
Vereš, Jasmina Marič, Janja Vučko Jambrović, Andrejka Močnik, Sabina Jerič, Robert Lutar, Aleš 
Duh, Nataša Jerebic, Zlatka Berden, Tadej Granfol, Jelka Klemenčič, Miranda Koren.  
 
Opravičeno odsotna: Bojan Poredoš, Andreja Erjavec  
 
Ravnateljica je pozdravila prisotne in predlagala dnevni red, ki je bil naveden na vabilu za sejo. Na 
predlagani dnevni red čani niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.    
 

Sklep št. 1  

1. Predstavitev organov javnega zavoda – delovanje in naloge Sveta staršev; 

2. Konstituiranje SS – izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev Vrtca Beltinci; 

3. Predlogi k programu dela SS enot in zavoda; 

4. Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 
 
 
Ad 1 Predstavitev organov javnega zavoda – delovanje in naloge Sveta staršev 
Ravnateljica je prosila člane Sveta staršev, da se predstavijo in povejo kateri oddelek in enoto 
zastopajo. Nadalje je predstavila delovanje in naloge Sveta staršev (66. člen ZOFVI). V šolskem letu 
2011/12 je bil sprejet Poslovnik Sveta staršev Vrtca Beltinci, ki ga je na tej seji prejel vsak član v pisni 
obliki.   
 
Ad 2 Konstituiranje SS – izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev Vrtca Beltinci 
Člani SS so za predsednika predlagali Tadeja Granfol in za namestnika predsednika Aleša Duh. 
Predloga sta bila soglasno potrjena.    
 
Sklep št. 2: Člani SS so za šolsko leto 2012/13 izvolili za predsednika Tadeja Granfol iz enote 

Gančani in za namestnika predsednika Aleša Duh iz enote Beltinci.  

 

 

Ad 3 Predlogi k programu dela SS enot in zavoda 
Vodenje seje je prevzel novoizvoljeni predsednik Tadej Granfol, ki se je zahvalil za zaupanje funkcije 
in nadaljeval s točko dnevnega reda. Člane SS je prosil, da predstavijo programe dela SS enot.  
 
Enota Gančani – poročal Tadej Granfol  
- božična čajanka, igrica staršev  
- kolesarjenje  
- zaključek- piknik  
 
Enota Lipovci – poročala Miranda Koren  
- kostanjev piknik 



- opazovanje zvezd ali ogled predstave v Lendavi  
- zaključni piknik  
 
Enota Beltinci – poročala Janja Vučko Jambrovič  
- pozdrav pomladi  
 
Enota Ižakovci – poročala Jasmina Marič  
- igre brez meja, pogostitev s sadjem (to šolsko leto je namenjeno uživanju zdrave prehrane) 
- izdelava dekoracije za igralnice, izdelava adventih venčkov 
- fit pohod v Krapje  
- zaključna prireditev (Boračeva) 
 
Enota Melinci – poročala Jasmina Jerič  
- kostanjev piknik  
- vožnja z vlakom do Ljutomera  
- zaključni piknik  
 
Enota Dokležovje – poročala Sabina Jerič  
- kolesarjenje 
- pohod v Bratonce oz. po vasi Dokležovje  
 
Predsednik je prosil za potrditev programov dela Sveta staršev enot. Programi so bili soglasno 
potrjeni.  
 
Sklep št. 3: Svet staršev je potrdil programe SS enot za šolsko leto 2012/13.  
 
 
Nadalje je ravnateljica predstavila predlog LDN za šolsko leto 2012/13 in povedala sledeče:  

- cilji Vrtca Beltinci izhajajo iz Razvojnega načrta, ki je bil izdelan za obdobje petih let; 
- prednostna naloga za šolsko leto je Porajajoča se pismenost v vrtcu in ostali projekti; 
- otrokom so v vseh enotah vrtca ponujene obogatitvene dejavnosti; 
- dodatne dejavnosti – nadstandardni program, kamor spadajo plavalni tečaj, plesni tečaj in 

abonma za otroke od 3. leta naprej. V abonma je vključenih 5 predstav, ki so za otroke 
brezplačne, stroške v  celoti financira ustanoviteljica Občina Beltinci; 

- sodelovanje s starši: organizirali bi delavnico na temo »porajajoča se pismenost« in če bo 
mogoče še predavanje za staršev (npr. predavateljica Zdenka Zalokar Divjak); 

- KZK- delo po elementih Reggio Emilia;  
- TZ – Z igro do prvih turističnih korakov; 
- Dežurstva bodo 24.12.2012, 31.12.2012, 3.5.2013 in 24.6.2013. 

 
 
Sklep št. 4: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 

2012/13.  
 
 
Ad 4 Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 
 
Pri tej točki so člani SS obravnavali naslednje: 

- poldnevni program v Vrtcu Beltinci:   
V kolikor bi se v v Vrtcu Beltinci izvjal poldnevni program, bi potekal tam, kjer bi bilo prijavljenih 
največ otrok. Starši iz vseh ostalih enot bi morali otroke voziti v tisto enoto, kjer bi se program izvajal. 
Glede ure prihoda in odhoda otroka pri poldnevnem programu, se bo ravnateljica pozanima, pričakuje 
pa še tudi odgovor s strani MIZKŠ, gospe Olge Jukič.  Ob vpisu otrok, se s starši opravi anketa za 
potrebo po poldnevnem programu, ter jih seznani s plačilom, ki se bo plačevalo za celodnevni 
program in za poldnevni program. Omenjena anketa se posreduje tudi vsem ostalim staršem, katerih 



otroci že obiskujejo vrtec, da izrazijo svojo željo po poldnevnem programu ali celodnevnem 
programu. Predsednik je dal predlog o izvedbi ankete na glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0, VZDRŽAN: 
1.  
 
Sklep 5: Člani SS so sprejeli sklep, da se s strani vrtca, ob vpisu otrok za šolsko leto 2013/14, 

opravi anketa o izvajanju poldnevnega programa v Vrtcu Beltinci. Anketa se opravi tudi med 

starši otrok, ki že obiskujejo vrtec. 
 

- sobna temperatura v igralnicah: s strani mamice je bila ravnateljica opozorjena glede sobne 
temeperature v oddelku. Po mnenju mamice je v oddelku pravisoka temperatura in zato otroci 
pogosteje zbolevajo. Ravnateljica je zagotovila, da se bo temperatura v igralnicah preverila s 
termometrom, ki je v vsaki igralnici. Otroci so v igralnicah le v majčkah, zato je temperatura 
od 20 do 23 tudi primerna. (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje) 

- prinašanje plenic in vlažilnih robčkov v vrtec: starši so predlagali, da ne bi nosili plenic in 
vlažilnih robčkov v vrtec, ampak bi jih nabavljal vrtec. Ravnateljica je odgovorila, da vsem 
otrokom ne ustrezajo vse vrste plenic in robčkov. Pripravil se bo izračun, koliko bi to finančno 
zneslo na otroka. Odgovor bo ravnateljica posredovala na naslednji seji.  

- Zdravniška rezervacija za otroka: Starši so posredovali informacijo, da imajo nekateri vrtci 
v Ljubljani urejeno tako, da na podlagi  zdravniškega potrdila za cel mesec plačajo starši le 
določen delež plačila. Vrtec Beltinci tega določila nima sprejetega. 

- Oprostitev plačila v poletnih mesecih: Starši so spraševali, če je možno oprostitev plačila za 
poletne mesece prenesti tudi v druge mesece. Ravnateljica je pojasnila, da ima vrtec sprejet 
Pravilnik o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok vključenih v vzgojnovarstvne 
programe v Vrtcu Beltinci, ki je bil na novo sprejet 23. 07. 2012 na seji Sveta zavoda in se 
nanaša predvsem na plačilo staršev v času poletnih počitnic (julij, avgust), ko so starši, kateri 
otroci en ali dva meseca vrtca ne obiskujejo, oproščeni plačila. 
Ravnateljica je članom pojasnila, da oprostitve plačila, ni možno prenesti v druge mesece. 

 
- SS bo še enkrat predlagal za dodatno subvencioniranje cene programov Vrtca Beltinci. 

Predlog bo poslan na Svet zavoda Vrtca Beltinci in Občino Beltinci. Predlog je bil soglasno 
sprejet.  

 
 
Sklep št. 6: Svet staršev Vrtca Beltinci bo pripravil predlog za dodatno subvencioniranje cene 

programov Vrtca Beltinci in ga poslal ustanoviteljici Občini Beltinci in Svetu zavoda Vrtca 

Beltinci  
 
  

- zapisniki Sveta staršev Vrtca Beltinci se bodo objavljali na spletni strani vrtca. Predlog je bil 
soglasno sprejet. 

 
Sklep št. 7: Člani Sveta staršev Vrtca Beltinci so predlagali, da se zapisniki objavijo na spletni 

strani vrtca.  
 
 

- Imena predstavnikov sveta staršev se objavi na oglasnih deski enote in na spletni strani vrtca. 
V kolikor se pojavijo kakršnekoli težave v enoti, se le-te poskušajo rešiti tam, z dotičnimi 
osebami, če to ni mogoče se kontaktira predsednika SS in nato ravnateljico. Ravnateljica in 
predsednik SS si želita dobrega sodelovanja med starši in zaposlenimi v vrtcu. 

- Predsednik je prosil dva člana za verifikacijsko komisijo, ki bo pregledala zapisnik. En član je 
predsednik, ostala dva člana sta bila predlagana Robi Lutar in Ksenija Raščan. Predlog je bil 
soglasno sprejet.  

 



Sklep št. 8: Za člane verifikacijske komisije so bili imeovani Tadej Granfol, Robert Lutar in 

Ksenija Raščan.  
 
 
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.10 uri.  
 
Zapisala:         Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Ritlop          Tadej Granfol  
 
 
 
 
 
Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 
 
Tadej Granfol: …………………. … ……. dne: 8.11.2012  
Robi Lutar: ……………………………………dne: 14.11.2012  
Ksenija Raščan: ……………………………… dne: 14.11.2012  


