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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 

2. seje sveta staršev, ki je bila 25. 3. 2014 ob 17.15 uri 

v Vrtcu Beltinci, Jugovo 33 

 
 
Prisotni: Tadej Granfol, Aleš Duh, Jasmina Marič, Jelka Klemenčič, Milena Pozderec, Marjan Časar, 
Andrejka Močnik, Ksenija Raščan, Monika Smodiš, Zlatka Berden. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja in zapisničarka Lilijana Ritlop.   
 
Opravičeno odsotni: Andreja Erjavec, Natalija Pomper. 
Odsotni: Saška Kodelič, Janez Perša, Tomislav Kovačič, Srečko Zadravec, Jernej Šosterič, Svetlana 
Šumak.  
 
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je od 18 članov SS prisotnih le polovica, 9. V 17. 
členu Poslovnika sveta staršev je zapisano, da je sklepčnost dosežena, če je navzočih več kot polovica 
članov Sveta staršev.  Če je prisotnih manj članov, se seja odloži za 15 minut. Po preteku tega časa se 
šteje, da je Svet staršev sklepčen ne glede na število prisotnih. 
Po preteku 15 minut je predsednik predlagal dnevni red, ki je bil naveden na vabilu za sejo.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 8. 10. 2013. 
2. Bistvo sveta staršev Vrtca Beltinci. 
3. Neformalno poročilo ravnateljice Vrtca Beltinci glede odločitve o zahtevi sveta staršev na 

pristojnem občinskem odboru. 
4. Nadgradnja zahtev naslovljenih na Občino Beltinci. 
5. Razno (tekoča problematika in izvedbe po enotah VVZ Beltinci).  

 
Seji se je pridružila Monika Smodiš. 
 
Ad 1 Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 8. 10. 2013. 
Člani na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
 
Sklep št. 6: Sprejme se zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 8. 10. 2013, v predlagani obliki.  
 
Ad 2 Bistvo sveta staršev Vrca Beltinci  
Predsednik je prosil člane SS, da se upošteva sprejeti Poslovnik Sveta staršev Vrtca Beltinci. Nadalje 
je prosil, da v kolikor se v kateri enoti pojavi problem, se o tem pogovori s predstavniki SS enote in z 
vodjo enote. Nakar se obvesti ravnateljico in predsednika SS. Predstevniki SS enote Melinci so brez 
vednosti ravnateljice in predsednika SS, poslali pisno pobudo na Občino Beltinci, Vrtec Beltinci in 
Krajevno skupnost Melinci. Pobuda SS enote Melinci se je nanašala na ureditev parkirišča, zunanja 
igrala (dotrajana, nevarna, rja,…), zasaditev dreves in igrišče (visoka traka, krtovinjeki). Ravnateljica 
je vse očitke zavrnila in podala naslednjo obrazložitev:  

- OŠ Beltinci je podala predlog za ureditev parkirišča v enoti Melinci na Občino Beltinci 
(proračun za leto 2014),   

- V vrtcu je ustanovljena komisija za letni pregled igral in igrišč vrtca, ki pregled izvede na 
začetku šolskega leta in popiše vse napake.  

- Drevesa so posajena, vendar so še pramajhna, da bi držala senco, zato so peskovnik prekrili s 
senčnikom.  
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- Igrišče se je lansko leto enkrat povaljalo, za košnjo trave pa skrbi OŠ. Predsednik je predlagal, 
da se s strani vrtca pošlje dopis in prosi za bolj pogostejšo košnjo trave.  

 
 

Ad 3 Neformalno poročilo ravnateljice Vrtca Beltinci glede odločitve o zahtevi sveta staršev na 

pristojnem občinskem odboru. 
Ravnateljica je povedala, da je bila s strani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti vabljena na 25. redno sejo, ki je bila 13. 3. 2014. Na sejo je bila vabljena, da predstavi 
Letno poročilo Vrtca Beltinci za leto 2013.  
Člani odbora so bili na seji seznanjeni z dopisom SS Vrtca Beltinci o ponovni prošnji za dodelitev 
sredstev – subvencioniranje predšolskega programa Vrtca Beltinci, staršem občanom občine Beltinci. 
Ker člani odbora pred sejo niso bili seznanjeni z omenjenim dopisom, so se odločili, da to obravnavajo 
na naslednji seji, na katero bodo z namenom takojšnjega dogovora vabljeni predstavniki SS Vrtca 
Beltinci, ravnateljica in župan.  
 

Ad 4 Nadgradnja zahtev naslovljenih na občino Beltinci. 
Svet Staršev Vrtec Beltinci že od leta 2010 z ustrezno obrazloženimi predlogi neuspešno predlaga 
dodatno subvencioniranje varstva staršem otrok z bivališčem v Občini Beltinci. Predsednik SS je 
predlagal, da se seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti poleg njega, 
udeležita še dva predstavnika. Predlagana sta bila Aleš Duh in Jelka Klemenčič. Svoj predlog bodo v 
tem času podkrepili z zbiranjem podpisov občanov. Podpise zbirajo predstavniki SS oddelkov. 
 
 
Člani SS so soglasno sprejeli naslednji sklep št. 7: 
Vrtec Beltinci bo predsedniku SS posredoval aktualno listo članov SS in elektronske naslove, na 

katere bo članom s strani predsednika posredovan predlog dodatnega subvencioniranja v 

soboto, 29. 3. 2014 in na katerega lahko člani podajo svoje predloge in pripombe.  

Predsednik SS bo dokončno oblikoval predlog po prejemu morebitnih predlogov in ga poslal na 

elektronski naslov Vrtca Beltinci, ki bo poskrbel, da se natisnjeni predlog posreduje 31. 3. 2014 

predstavnikom staršev po enotah.  
 
Ad 5 Razno (tekoča problematika in izvedbe po enotah VVZ Beltinci).  
Enota Gančani: - poročal Tadej Granfol  

- izpeljano srečanje z dedki in babicami, pravljični december (predstava s strani strokovnih 
delavk), obdaritev, 

- izpeljali bodo še kolesarjenje in zaključni piknik. 
 
Enota Dokležovje: - poročala Jelka Klemenčič  

- izpeljani pohod v sklopu prireditve srečanja z dedki in babicami, pajanje kruha, izdelovanje 
lampijončkov, 

- izpeljali bodo še igre na igrišču. 
 

Jelka Klemeničič je pohvalila ravnateljico, da je zaradi daljše bolniške odsotnosti strokovne delavke, 
nadomestila manjkajoči strokovni kader in s tem pripomogla k boljši organzaciji dela.   
 
Enota Beltinci: - poročala Ksenija Raščan 

- izpeljana prireditev »Pozdrav pomladi«, 21. 3. 2014.  
 
Enota Melinci: - poročala Milena Pozderec  

- izdelovanje pogrinjkov,  
- izpeljali bodo še zaključni piknik. 

 
Enota Lipovci: - poročala Monika Smodiš  

- s strani starša Štefana Časarja je bilo otrokom enote Lipovci omogočeno spoznavanje poklicev 
na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti,  
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- izpeljali bodo še kolesarjenje na letališče v Rakičan. 
 
Enota Ižakovci: - poročala Jasmina Marič  

- izvedli so pohod (pajanje krüja), božična čajanka, dobrodelni bazar – zbrani denar so predali 
družini s tremi šoloobveznimi otroki iz Beltinec. 

 
• Ravnateljica je člane SS seznanila, da je na podlagi prijave na Inšpektorat RS za šolstvo in 

šport, zaradi domnevnih kršitev predpisov pri opravljanju del in nalog strokovne delavke v 
enoti Gančani bil uveden izredni inšpekcijski nadzor. Ravnateljica je opravila razgovor s 
strokovnimi delavkami, ki so vse navedbe s strani prijavitelja zanikale. Inšpektorica v 
zapisniku zaključuje, da v obravnavanem primeru ni ugotovljenih kršitev določil 49. in 57. 
člena ZOFVI, in glede na takšne ugotovitve nadaljevanje postopka ni potrebno, ter se 
inšpekcijska zadeva na podlagi določbe 28. člena ZIN zaključi in postopek ustavi.  

 
• Istočasno je potekal predhodno napovedan redni inšpekcijski nadzor, ki sta ga opravili 

inšpektorici za šolstvo. Po pregledu zahtevane dokumentacije je bilo s strani inšpektorata  
podanih pet opozoril, ki smo jih v zadanem roku odpravili. Poročilo o odpravi le-teh je bilo 
poslano na Inšpektorat RS za šolstvo in šport.  

 
• Sprememba strokovnega kadra v enoti Gančani je bila narejena zaradi vrnitve delavke s 

porodniškega dopusta in zaradi upokojitve delavke.  
 

• Člani so predlagali, da se otrokom ponudi več sadja, ampak ne v kombinaciji z mlečno hrano. 
Namesto mlečne rezine in napolitank naj bo za malico puding.  

 
• Pohvala za prenovo enote Lipovci, opozorilo je bilo glede vhoda v enoto, ker nista primerna 

niti barva in ne struktura ometa (hrapavost).  
 

• V enoti Melinci odpada fasada; namestitev žaluzij.  
 

• V enoti Dokležovje preurediti vhod. 
 

• 16. 4. 2014 ob 17. uri bo predavanje za starše, ki ga bo izvedla predavateljica Majda Mramor. 
Ravnateljica je prosila starše, da poskrbijo za večjo obveščenost tega predavanja.  

 
• S strani Slovenskih železnic je prišla ponudba za brezplačno vožnjo z vlakom iz Murske 

Sobote do Ljutomera oz. do Hodoša, za skupino otrok s starši iz vrtca.   
 

• Sestanki SS enot naj se izvajajo v enoti vrtca, na kateri mora biti pristona tudi vodja enote.  
 

 
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 18.40 uri.  
 
Zapisala:         Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Ritlop          Tadej Granfol  
 
 
 
Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 
 
Tadej Granfol: …………………. …………………dne: 11. 4. 2014  

Ksenija Raščan: ……………………………………dne: 7. 4. 2014 

Andrejka Močnik: ……………………………… …dne: 15. 4. 2014  
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Beltinci, 18. 03. 2014  
 
 

V A B I L O 
 

Člane Sveta staršev Vrtca Beltinci, vabim na 2. sejo, v šolskem letu 2013/14,  

ki bo v torek, 25. 03. 2014 ob 17.00 uri  v enoti »Bibe« Beltinci, Jugovo 33. 

 
 
Za sejo predlagam sledeči DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 8. 10. 2013. 
2. Bistvo sveta staršev Vrtca Beltinci. 
3. Neformalno poročilo ravnateljice Vrtca Beltinci glede odločitve o zahtevi sveta 

staršev na pristojnem občinskem odboru. 
4. Nadgradnja zahtev naslovljenih na občino Beltinci. 
5. Razno (tekoča problematika in izvedbe po enotah VVZ Beltinci).  
 
 

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

Predsednik Sveta staršev: 
Tadej Granfol  

          
 
 
 
Vabljeni: 

- člani SS Vrtca Beltinci 
- ravnateljica Martina Vidonja  

 


