
 

 

 

 

 
 
 
Datum: 20. 05. 2013  
 
 
 

V A B I L O 
 
 

Novoizvoljeni in imenovani člani sveta Vrtca Beltinci 

vabljeni na 1. konstitutivno sejo Sveta zavoda Vrtca Beltinci, 

ki bo v torek, 28. maja 2013 ob 17. uri 

v prostorih Vrtca Beltinci, Jugovo 33. 
 
 
 
Za sejo predlagam sledeči DNEVNI RED: 

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta. 
2. Obravnava sklepov o imenovanju članov. 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije 

mandatov članov sveta. 
4. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika. 
5. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi 

akti zavoda. 
6. Predlogi, pobude in vprašanja. 

 
 
Predsednica sveta zavoda: 

         Metka Sobočan 

 

 

 

 
 
Priloge: 
- Poslovnik o delu sveta zavoda. 
 
Vabljeni:  

- vsi člani Sveta zavoda, 
- Marjeta Sraka, predsednica volilne komisije, 
- Martina Vidonja, ravnateljica. 
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Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta zavoda Vrtca Beltinci, 

ki je bila 28. 05. 2013 ob 17. uri, 
 
Navzoči člani sveta zavoda: Metka Sobočan, Renata Zver, Štefan Forjan, Brigita Tivadar, 
Andreja Jerebic, Genovefa Virag, Mateja Cigut, Darinka Pucko, Tadej Granfol, Jelka 
Klemenčič, Ksenija Raščan. 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja, predsednica volilne komisije Marjeta Sraka, 
zapisničarka Lilijana Ritlop.  
Opravičeno odsotna Suzana Kuzma. 
 
Predsednica Metka Sobočan je pozdravila vse prisotne in predlagala dnevni red, s katerim so 
se strinjali člani Sveta zavoda.  
 

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta. 
2. Obravnava sklepov o imenovanju članov. 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov članov 

sveta. 
4. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika. 
5. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda. 
6. Predlogi, pobude in vprašanja. 

 
 
AD 1 Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta.  
 
Predsednica volilne komisije Marjeta Sraka je prebrala poročilo o rezultatu volitev o 
predlaganih kandidatih za predstavnike delavec v Svet zavoda.  Iz poročila izhaja, da so s 
strani zaposlenih v Svet zavoda Vrtca Beltinci izvoljeni naslednji predstavniki delavec vrtca: 

1. Andreja Jerebic 
2. Suzana Kuzma 
3. Brigita Tivadar  
4. Renata Zver 
5. Štefan Forjan 

 
AD 2 Obravnava sklepov o imenovanju članov.  
 
Predsednica sveta je prebrala sklep Občinskega sveta Občine Beltinci o imenovanju članov v 
Svet zavoda Vrtca Beltinci. S strani ustanovitelja so v Svet zavoda Vrtca Beltinci imenovani 
naslednji predstavniki: 
 

1. Genovefa Virag 
2. Mateja Cigut 
3. Darinka Pucko  

 
Prebran je bil sklep Sveta staršev Vrtca Beltinci, iz katerega je izhajalo, da so v Svet zavoda 
Vrtca Beltinci imenovani naslednji predstavniki: 
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1. Tadej Granfol 
2. Jelka Klemenčič 
3. Ksenija Raščan  

 

 

AD 3 Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov 

članov sveta. 
 
Predsednica je prebrala predlog sklepa o konstituiranju Sveta zavoda. Člani so se strinjali in z 
10 glasovi ZA sprejeli 
 
sklep št. 1: Na podlagi poročila volilne komisije in sklepov o imenovanju člani sveta 

ugotavljajo: 

1. Volitve 5 predstavnikov delavcev Vrtca Beltinci so veljavne, imenovani so 3 

predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki sveta staršev.  

2. Verificirajo oziroma potrdijo se vsi izvoljeni člani za Svet zavoda Vrtca Beltinci. 

3. Svet zavoda Vrtca Beltinci se konstituira, dne 28. 05. 2013, ker so izvoljeni 

oziroma imenovani vsi predstavniki. 

4. Izvoljeni člani sveta zavoda imajo 4- letni mandat, ki prične teči 28. 05. 2013.  
 
 
AD 4 Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika. 
 
Po 7. členu Poslovnika sveta zavoda Vrtca Beltinci so volitve lahko javne ali tajne. Kandidat 
mora dati ustno soglasje h kandidaturi. Predsednik sveta je praviloma delavec zavoda. Najprej 
se voli predsednik, nato njegov namestnik.  
Predsednica je prosila, da se člani opredelijo ali bodo volitve javne ali tajne. Člani so 
predlagali, da so volitve javne in so predlog soglasno sprejeli.  
 
Sklep št. 2: Volitve za predsednika in njegovega namestnika so javne.  
 
Za predsednico je bila predlagana Renata Zver, ki je kandidaturo sprejela. Predlog je bil z 10  
glasovi ZA sprejet.   
 
 

Sklep št. 3: Predsednica Sveta zavoda Vrtca Beltinci je Renata Zver. 

 
Za namestnika predsednice je bil predlagan Tadej Granfol, ki se je strinjal s kandidaturo.  
Člani sveta so z 10 glasovi ZA sprejeli  
 
sklep št. 4: Namestnik predsednice Sveta zavoda Vrtca Beltinci je Tadej Granfol.  

 
Metka Sobočan je čestitala novi predsednici in namestniku predsednice k izvolitvi. Vsem 
članom se je zahvalila za korektno in dobro sodelovanje ter zaželela vse dobro za naprej. 
Nadalje je vodenje seje prepustila novi predsednici in zapustila sejo.  
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AD 5 Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti 

zavoda. 
 
Sestanek je naprej vodila nova predsednica Renata Zver, ki se je najprej zahvalila dosedanji 
predsednici ter vsem članom sveta. Zahvalila se je članom za podporo in zaupanje ter 
povedala nekaj o sebi in svojem delu. Nadalje je člane seznanila s predpisi na področju vzgoje 
in izobraževanje ter splošnimi akti vrtca. Vsak član je prejel fotokopijo seznama sprejetih in 
objavljenih predpisov.  
 
AD 6 Predlogi, pobude in vprašanja. 
 
- Genovefa Virag je kot predstavnica ustanoviteljice povedala, da na seji odbora za 

negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in občinskem svetu, do sedaj ni 
opazila nobenega nezaupanja oz. kritike do delovanja vrtca. Povedala je, da so bili vsi 
predlogi, podani s strani vrtca oziroma ravnateljice, sprejeti na občinskem svetu.  

 
- Tadej Granfol, ki je tudi predsednik Sveta staršev je povedal, da je Občina Beltinci 

neposlušna do staršev, predvsem pri predlogu o dodatnem subvencioniranju cene 
programov vrtca. Nazadnje je bil predlog poslan na občino meseca novembra 2012. 
Odgovor s strani občine je bil prejet 4.4.2013 in predlog je bil zavrnjen. Zato predlaga 
predstavnici občine, da se ga poleg ravnateljice, povabi tudi predstavnika Sveta staršev na 
sejo odbora oz. občinsko sejo, ko se obravnava zadeva, ki se nanaša na svet staršev. 

 
- Ravnateljica je povedala, da z županom in ostalimi zaposlenimi na občini dobro in 

korektno sodeluje. Zavedamo se, da je občina naša ustanoviteljica s katero je potrebno 
dobro sodelovanje, ki je v korist zaposlenim, otrokom in staršem. Nadalje je ravnateljica 
predstavila delovanje in organizacijo vrtca. 

 
- Izvolitev verifikacijske komisije za pregled zapisnika preden gre v objavo. Člani sveta so 

v verifikacijsko komisijo predlagali: Renato Zver, Jelko Klemenčič in Darinko Pucko.  
 
Predsednica je predlog dala na glasovanje in člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA sprejeli 
sklep št. 5: Člani verifikacijske komisije za pregled zapisnika so: Renata Zver, Jelka 

Klemenčič in Darinka Pucko.  
 
- Predsednica je dala predlog, da se vabila za sejo pošiljajo po navadni pošti, ostalo gradivo 

pa po elektronski pošti na glasovanje. Predlog je bil z 10 glasovi ZA sprejet. 
 
Sklep št. 6: Članom sveta se vabila pošiljajo po navadni pošti, ostalo gradivo pa po 

elektronski pošti.  
 
Ker ni bilo več vprašanj se je predsednica zahvalila za prisotnost in sejo ob 18.10 uri zaključila.  
 
Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 
Renata Zver …..…………………………. dne: 13. 6. 2013  
Jelka Klemenčič ………………………… dne: 12. 6. 2013. 
Darinka Pucko …….…………………….. dne: 7. 6. 2013. 
 
Zapisala:            Predsednica sveta zavoda: 
Lilijana Ritlop                       Renata Zver  


