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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 08.10.2013 ob 17. uri 

v Vrtcu Beltinci, Jugovo 33 
 
 
Prisotni: Jasmina Marič, Andreja Erjavec, Jelka Klemenčič, Natalija Pomper, Saška Kodelič, Milena 
Pozderec, Janez Perša, Tomislav Kovačič, Marjan Časar, Andrejka Močnik, Ksenija Raščan, Srečko 
Zadravec, Monika Smodiš, Doroteja Litrop, Zlatka Berden, Jernej Šosterič, Tadej Granfol.  
 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja in zapisničarka Lilijana Ritlop.   
 
Opravičeno odsoten: Aleš Duh.  
 
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. Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 

 
 
 
Ad 1 Predstavitev organov javnega zavoda – delovanje in naloge Sveta staršev 
Ravnateljica je predstavila delovanje in naloge Sveta staršev, ki so zapisane v 66. člen ZOFVI. V 
šolskem letu 2011/12 je bil sprejet Poslovnik Sveta staršev Vrtca Beltinci. Člani SS so poslovnik 
prejeli v pisni obliki na sami seji.    
 
 

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 2013/14 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 Andreja Erjavec.     
 
Sklep št. 2: Člani SS so za šolsko leto 2013/14 izvolili za namestnico predsednika, Andrejo 

Erjavec iz enote Beltinci.   

 
Predsednik je prosil dva člana za verifikacijsko komisijo, ki bo pregledala zapisnik. En član je 
predsednik, za ostala dva člana sta bili predlagani Ksenija Raščan in Andrejka Močnik. Predlog je bil 
soglasno sprejet.  
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Sklep št. 3: Za člane verifikacijske komisije so bili imenovani Tadej Granfol, Ksenija Raščan in 

Andrejka Močnik.  

 
 

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 – poročal Tadej Granfol  

- srečanje z dedki in babicami 
- zbiranje starega papirja 
- pravljični december, obdarovanje 
- kolesarjenje 
- piknik 

 
 
Enota Dokležovje – poročala Jelka Klemenčič 

- pohod k lovski koči, v sklopu prireditve srečanje z dedki in babicami (pajanje kruha) – 
oktober 2013  

- kolesarjenje (v juniju 2014)  
 
 
Enota Beltinci – poročala Ksenija Raščan 

- zimska pravljica (18. 1. 2014) 
- pozdrav pomladi (21. 3. 2014) 
- minikronometer v sodelovanju z TIM Mlinom  

 
 
Enota Melinci – poročala Milena Pozderec 

- pajanje kruha na srečanju z dedki in babicami ob svetovnem dnevu hoje  
- prihod Božička 
- pečenje perecev 
- medgeneracijski pohod oziroma kolesarjenje (maj, junij) 
- zaključni piknik  

 
 
Enota Ižakovci – Jasmina Marič  

- orientacijski pohod z dedki in babicami 
- pozdrav jeseni 
- prihod Božička 
- kolesarjenje v Krapje 
- zaključna prireditev 

 
 
Enota Lipovci – poročala Monika Smodiš 

- kolesarjenje ali pohod (april, maj)  
- izlet ob zaključku leta   

 
Po oddelkih bodo organizirane prireditve na nivoju oddelka.  
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Nadalje je ravnateljica predstavila predlog LDN za šolsko leto 2013/14 in povedala sledeče:  
- cilji na področju vzgojno-izobraževalnega procesaVrtca Beltinci so v LDN zapisani s 

področij: Porajajoča se pismenosti v vrtcu (prednostna naloga), eko vrtec kot način življenja in 
mednarodni projekt Fit Slovenija; 

- projekti zavoda v tem šolskem letu so: Porajajoča se pismenost v vrtcu, EKO vrtec kot način 
življenja, Mednarodni projekt FIT Slovenija, Biba odkriva tuji jezik – inovacijski projekt 
ZRSŠ.  

- 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: v spomladanskih mesecih bo organizirano predavanje na temo 
»Družinska vzgoja«, pradavateljica dr. Mija Marija Klemenčič Rozman; 

- Načrtovana dežurstva bodo 27. 12. 2013, 30. 12. 2013 in 31. 12. 2013. 
 
 
 

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

2013/14.  

 
 

Ad 4 Mnenja, predlogi, vprašanja, aktualne informacije. 

 
Pod to točko so člani SS obravnavali tekoče zadeve.  
 
Enota Melinci: 

- pregledata se naj igrali vlak in gugalnice  
- senca na igrišču oz. dvorišču enote (možnost postavitve senčnikov)  
- košnja trava na igrišču (preredka)  
- nadstrešek nad stopnicami (sneg na stopnicah) 

 
Enota Lipovci: 

- zagraditi kontejner oz. urediti ekološki otok 
- predlog za čim pogostejše vključevanje ekološke prehrane v jedilnik  

 
 

• Svet staršev je ustanoviteljico Občino Beltinci trikrat zaprosil za dodatno subvencioniranje 
cene programov Vrtca Beltinci. Nazadnje je bila prošnja poslana prejšnje šolsko leto. S strani 
ustanoviteljice je bil poslan odgovor in sicer, da dodatnega subvencioniranja programov vrtca 
ne podpre, saj so v letu 2012 že bile znižane cene programov vrtca. Na prejeti odgovor bo Svet 
staršev Vrtca Beltinci pripravil in poslal ponovni predlog. Plače javnih uslužbencev so se 
znižale s 1. 6. 2013, zato je predsednik vprašal, kako je glede znižanja EC. Ravnateljica je 
odgovorila, da je res prišlo do znižanja plač javnim uslužbencem, vendar moramo računati 
tudi, da so se nekateri drugi stroški povišali, zato ostaja EC do 31.12.2013 nespremenjena. EC 
sproti preverjamo in preračunavamo. 

• Predsednik SS je na podlagi prejetih podatkov naredil analizo in ugotovil, da se je od leta 
2009 do 2013 izboljšala ekonomičnost poslovanja vrtca. Nadalje je predlagal in s predlogom 
so se strinjali ostali člani SS, da stroške prevoza otrok, ki se udeležijo plavalnega tečaja 
(dodatna dejavnost), krijejo starši sami in ne iz ekonomske cene vrtca. Ravnateljica je 
povedala, da vrtec kandidira na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov športa Občine Beltinci, ki je vsako leto objavljen v mesecu maju, ko je plavalni 
tečaj že opravljen.  

 
 



 4 

• Na seji SS OŠ Beltinci je bilo izpostavljeno, da se naj že v vrtcu daje večji poudarek na 
uporabi slovenskega knjižnega jezika. Ravnateljica je odgovorila, da je s strani OŠ Beltinci 
prejela dopis, na katerega je že podala odgovor. Strinja se, da sta vrtec in osnovna šola tista, ki 
morata največ prispevati k uporabi knjižnega jezika. Poleg vrtca in osnovna šole pa lahko tudi 
starši prispevamo k uporabi knjižnega jezika, in to tako, da otroku preden gre spat preberemo 
kratko pravljico. Temeljni nacionalni dokument, ki daje strokovno podlago za delo v vrtcih je 
Kurikulum za vrtce. Posebno poglavje predstavlja področje jezika, kjer so opredeljeni cilji, ki 
jih uresničujemo pri svojem delu. Skozi ta dokument so strokovni delavci vrtca zavezani k 
dosledni rabi knjižnega jezika pri vodenih dejavnostih s strani vzgojiteljic. Prednostna naloga 
v šolskem letu 2013/14 je »Porajajoča se pismenost v vrtcu«. Res pa je tudi, da so s strani 
strokovnega kadra preko dneva deležni tudi kakšne narečne besede, to je eden izmed načinov, 
da se otrok v vrtcu počuti dobro.  

 
 
Predstavniki SS Vrtca Beltinci so soglasno sprejeli naslednji   
Sklep št. 5: 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. 

 
 
Člani Sveta staršev Vrtca Beltinci so predlagali, da se vabila pošiljajo po navadni pošti.  
 
Predsednik se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.15 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Ritlop          Tadej Granfol  
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 
 
Tadej Granfol: …………………. …………………dne: 04. 11. 2013  

Ksenija Raščan: ……………………………………dne: 27. 10. 2013 

Andrejka Močnik: ……………………………… …dne: 29. 10. 2013  
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Beltinci, 01. 10. 2013  
 
 

V A B I L O 
 

Člane SVETA STARŠEV Vrtca Beltinci vabim na 1. sejo v šolskem 
letu 2013/14, ki bo v torek, 8. 10. 2013 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 

  
 


