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ZAPISNIK 

1. seje sveta staršev, ki je bila 8. 10. 2014 ob 17. uri 

v Vrtcu Beltinci, Jugovo 33 
 
 
Prisotni: Zlatka Berden, Silvija Kerčmar, Rosmarie Bratkovič, Ksenija Raščan, Barbara Rehn Rous, 
Anita Vrbančič, Andreja Šlichthuber, Nataša Maučec, Antonia Pavlin, Katja Erjavec, Monika Smodiš, 
Tedej Granfol, Jelka Klemenčič.  
 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja in zapisničarka Lilijana Ritlop.   
 
Opravičeno odsoten: Svetlana Šumak, Janez Poredoš, Božena Žižek, Jasmina Štaus Žižek, Andreja 
Strniša. 
 
Ravnateljica je pozdravila prisotne in predlagala dnevni red, ki je bil naveden na vabilu za sejo.  
 
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. Podaja mnenja k LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15. 
5. Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 

 
 
Ad 1 Predstavitev organov javnega zavoda – delovanje in naloge Sveta staršev 
 
Ravnateljica je podrobno predstavila organe javnega zavoda in njihovo delovanje ter naloge SS. 
Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. V 66. členu  
ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D) je 
zapisano delovanje in naloge sveta staršev.   
 
V šolskem letu 2011/12 je bil sprejet Poslovnik Sveta staršev Vrtca Beltinci. Poslovnik člani SS 
prejmejo v pisni obliki in objavi se na spletni strani vrtca.    
 
Ad 2 Konstituiranje SS – izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev Vrtca Beltinci 

 
Člani SS so za predsednika predlagali Tadeja Granfola, ki je kandidaturo sprejel. Predlog je bil 
soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 1: Člani SS so za šolsko leto 2014/15 za predsednika izvolili Tadeja Granfola iz enote 

Gančani.  

 
Ravnateljica je novoizvoljenemu predsedniku čestitala in predala vodenje seje.  
 
Za namestnika predsednika je bila predlagana in soglasno potrjena Monika Smodiš.     
 
 

Sklep št. 2: Člani SS so za šolsko leto 2014/15 za namestnico predsednika izvolili Moniko Smodiš 

iz enote Lipovci.   
 
Predsednik Tadej Granfol se je zahvalil za zaupanje ter prosil dva člana za verifikacijsko 
komisijo, ki pregleda zapisnik in ga potrdi. En član je predsednik, za ostala dva člana sta bili 
predlagani Ksenija Raščan in Barbara Rehn Rous. Predlog je bil soglasno sprejet.  



 2 

Sklep št. 3: Za člane verifikacijske komisije so bili imenovani Tadej Granfol, Ksenija Raščan in 

Barbara Rehn Rous.  
 
Ad 3 Predlogi k programu dela SS enot in zavoda. 

 
Predsednik je prosil, da se člani SS predstavijo in po posameznih enotah predstavijo programe SS 
enot.  
 
Enota Gančani – poročala Zlatka Berden  

- srečanje z dedki in babicami 
- božična čajanka 
- kolesarjenje 
- piknik 

 
Enota Ižakovci – poročala Silvija Kerčmar  

- vaške igre (skakanje z vrečo, vožnja s samokolnico, …), kostanjev piknik  
- veseli december (vabilo starejšim muzikantom) 
- petje po vasi starejšim ljudem 
- zaključek z minimaturanti  

 
Enota Lipovci – poročala Rosmarie Bratkovič  

- jesenski piknik 
- obdelovanje grede skozi šolsko leto  
- druženje s starši ob zaključku šolskega leta  

 
Enota Beltinci – poročala Ksenija Raščan 

- škratov vlak iz Murske Sobote do Hodoša (12. 12. 2014) 
- obeležitev Gregorjevega, delavnice – izdelovali bi ladjice, ki bi jih spustili po potoku 
Črncu (odvisno od dostopnosti otrokom do potoka) 

- sodelovanje s TD pri izdelovanju skulptur iz snega 
 
Enota Dokležovje – poročala Jelka Klemenčič  

- vožnja z vlakom  
- teden družine (igre na igrišču in igrarije za otroke in odrasle) 
- priprava igralnic v mesecu decembru  

 
Enota Melinci – poročala Antonia Pavlin  

- pajanje krüja 
- nabiranje zvončkov in druženje  

 
  
Ad 4 Podaja mnenja k LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15 

 
Predsednik je prosil ravnateljico, da predstavi predlog LDN za šolsko leto 2014/15. 
Ravnateljica je predstavla sledeče: 

- prednostna naloga Vrtca Beltinci je »Kak je inda fajn bilou«; 
- program temelji na predpisanem nacionalnem programu Kurikulum za vrtce. V vrtcu 

se izvaja dnevni program, ki traja od 6–9 ur, dopoldne, v vseh 18 oddelkih in obsega 
vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. 

- projekti zavoda v tem šolskem letu so: Kak je inda fajn bilou, EKO vrtec kot način 
življenja, Mednarodni projekt FIT Slovenije, Biba odkriva tuji jezik – inovacijski 
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projekt, Porajajoča se pismenost, Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih 
skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti 

- otrokom so ponujene obogatitvene dejavnosti; 
- dodatne dejavnosti – nadstandardni program, kamor spadajo 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: organizirano bo predavanje za starše,   
- načrtovana so dežurstva za 29. 12. 2014, 30. 12. 2014, 31. 12. 2014 in 2. 1. 2015. 

 
Ravnateljica je prosila člane SS naj podajo mnenje k predlogu LDN Vrtca Beltinci za šolsko 
leto 2014/15. Predlog je bil soglasno sprejet.  
 

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

leto 2014/15.  

 

 

Ad 5 Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 

 
Pod to točko so člani SS obravnavali sledeče: 
- predsednik je člane SS seznanil o sprejetem Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem 
zavodu Vrtec Beltinci, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014.  
Omenjeni sklep zajema: 

- dodatno subvencioniranje in sicer 20 EUR/mesec cene dnevnega programa za otroke 
vključene v oddelke I. starostnega obdobja, s tem, da se pri tem izvzamejo drugi in 
nadaljnji otroci staršev v vrtcu, katerih sredstva v višini z odločbo centra za socialno 
delo določenega plačila vrtca za starše otrok, zagotavlja država.  

- popolna oprostitev plačila dnevnega programa vrtca velja za daljšo odsotnost otrok iz 
vrtca, za kar se šteje neprekinjena odsotnost otroka iz vrtca mesec dni, zaradi bolezni, 
ki jo starši otrok dokazujejo z zdravniškim potrdilom. 

- starši iz območja Občine Beltinci do vključno 5. plačnega razreda lahko uveljavljajo 
znižanje plačila za en plačni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s 
stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja. 

- predlogi predavateljev za predavanje za starše so bili: Simona Levc, dr. Vesna Vuk Godina, 
Marko Juhant, …  
 
Ravnateljica se je članom SS zahvalila za udeležbo in zaželela dobro sodelovanje s 
strokovnim kadrom in vodstvom vrtca.  
 
Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.45 uri.  
 
Zapisala:         Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Ritlop          Tadej Granfol  
 
 
Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 
 
Tadej Granfol: …………………. …………………dne: 29. 10. 2014  

Ksenija Raščan: ……………………………………dne: 17. 10. 2014 

Barbara Rehn Rous: ……………………………… dne: 17. 10. 2014  


