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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 zavoda Vrtca Beltinci, 

ki je bila 12. 11. 2013 ob 17. uri, 

 
 
Navzoči člani sveta zavoda: Renata Zver, Štefan Forjan, Brigita Tivadar, Andreja Jerebic, Suzana 
Kuzma, Genovefa Virag, Mateja Cigut, Tadej Granfol, Jelka Klemenčič, Ksenija Raščan. 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja, zapisničarka Lilijana Ritlop.  
Opravičeno odsotna: Darinka Pucko. 
 
Predsednica Sveta zavoda je pozdravila prisotne in dala predlagani dnevnega red na glasovanje. 
Dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št.: 9: 

Sprejme se predlagani dnevni red: 

1. Pregled sklepov 1. konstitutivne seje, 1. in 2. korespondenčne seje ter sprejem 

zapisnikov. 

2. Poročilo o realizaciji LDN in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13 in 

sprejem poročil.  

3. Obravnava predloga LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14 in sprejem.  

4. Sprejem Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14. 

5. Mnenja, predlogi, pobude.  
 
 
Ad 1 Pregled sklepov 1. konstitutivne seje, 1. in 2. korespondenčne seje ter sprejem zapisnikov. 
Predsednica je povedala, da je na 1. konstitutivni seji bilo sprejetih šest sklepov, ki so bili realizirani. 
Člani so zapisnik soglasno potrdili.  
 
Sklep št. 10: 

Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 1. konstitutivne seje.  

 
Nadalje je predsednica dala na glasovanje zapisnik 1. korespondečne seje, ki je bil s strani članov 
soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 11: 

Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 1. korespondečne seje.  

 
Predsednica je prosila še za potrditev zapisnika 2. korespondečne seje. Člani so zapisnik soglasno 
potrdili.  
 
Sklep št. 12: 

Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 2. korespondečne seje.  
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Ad 2 Poročilo o realizaciji LDN in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13 in sprejem 

poročil.  
 
Predsednica je prosila ravnateljico, da poda Poročilo o realizaciji LDN in Samoevalavcijsko poročilo 
za šolsko leto 2012/13. 
 
Ravnateljica je pozdravila člane in povedala, da se je v Poročilu o realizaciji LDN osredotočila na 
zastavljene cilje s področja vzgojno izobraževalnega procesa na podlagi LDN in razvojnega načrta.  
 
Cilji Vrtca Beltinci so bili: 

• otrokovo razvijanje predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; 
• vključevanje vseh zaposlenih in otrok pri ločevanju odpadkov, zbiranje odpadnega papirja; 
• prijava in izvedba inovacijskega projekta pri ZRSŠ - zgodnje poučevanje nemškega jezika; 
• dosledno izvajanje nalog po programu Mali sonček; 
• izvedba vsaj ene obogatitvene dejavnsti v vsaki zunanji enoti, v enoti Beltinci tri.  

 
Vrtca Beltinci je v šolskem letu 2012/13 izvajal projekt KzP, EKO vrtec kot način življenja, 
mednarodni projekt FIT Slovenije, Biba odkrava tuji jezik – nemščina – inovacijski projekt , e – 
šolstvo.  
 
Nadalje je ravnateljica izpostavila še praznovanja in prireditve Vrtca Beltinci, sodelovanje vrtca s 
starši otrok, povezovanje vrtca z okoljem (sodelovanje z društvi in drugimi institucijami), sodelovanje 
na natečajih, nastopi, predstavitve v medijih, obogatitvene dejavnosti, dodatni programi ter opravljanje 
pripravništva in prakse.   
 
Ravnateljica je še obrazložila Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Beltinci za šolsko leto 2012/13, ki je 
priloga k Poročilu o realizaciji LDN. 
 
 
Članici SZ gospa Virag in gospa Cigut sta delo ravnateljice in strokovnih delavcev pohvalile ter 
čestitale vsem zaposlenim za dobro in kvalitetno opravljeno delo v šolskem letu 2012/13.  
 
Po poročilih je predsednica prosila za potrditev poročil, ki so bili soglasno potrjeni.  
 

Sklep št. 13:  

Člani Sveta zavoda Vrtca Beltinci so soglasno potrdilo Poročilo o realizaciji LDN in 

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13. 
 
 
Ad 3 Obravnava predloga LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14 in sprejem.  
 
 
Predsednica je prosila ravnateljico, da predstavi predlog LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14.  
Ravnateljica je povedala naslednje: 

� pozitivno mnenje k predlogu LDN je 8. 10. 2013 podal Svet staršev, 9. 10. 2013 vzgojiteljski 
zbor ter 17. 10. 2013 župan Občine Beltinci; 

� cilji na področju vzgojno izobraževalnega procesa so porajajoča se pismenost v vrtcu 
(prednostna naloga), eko vrtec kot način življenja in mednarodni projekt fit Slovenija.  

� program predšolske vzgoje temelji na nacionalnem programu Kurikulum za vrtce. V vrtcu se 
izvaja dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur, dopoldne, v vseh oddelkih. Izvaja se še program 
Korak za korakom,  Koncept Reggio Emilia - delo po elementih pedagogike v oddelku 4-6 let 
v enoti Lipovci, vzgojnoizobraževalno delo z otroki Romi. V vrtec je vključenih 8 otrok 
Romov. Trenutno nimamo vključenih otrok z odločbami o usmeritvi otrok s posebnimi 
potrebami. Dva otroka sta v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 
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� Projekti zavoda so: Porajajoča se pismenost v vrtcu (prednostna naloga), Eko vrtec kot način 
življenja, Mednarodni projekt Fit Slovenija, Biba odkriva tuji jezik, KzP, e-šolstvo. 

� izvaja se 12 obogatitvenih dejavnosti; 
� dodatne dejavnosti so plesne, plavalni tečaj, cici vesela šola, mala šola nogometa; 
� volontersko pripravništvo – 1 pripravnica;  
� praksa dijakov poteka skozi celo šolsko leto; 

 
 
Nadalje je računovodja Štefan Forjan podrobno predstavil predlog finančnega načrta za leto 2014: 

• Pravna podlaga za izdelavo finančnega načrta so zakonski predpisi, ki veljajo za vse 
uporabnike državnega in občinskega proračuna med katere sodi tudi vrtec.  

• Finančni načrt temelji na naslednjih predpostavkah:  
� predvideno povprečno število vključenih otrok v koledarskem letu 2014 je 310,  
� Vrtec Beltinci bo imel v letu 2014 oblikovanih 18 oddelkov, od tega 1 polovični oddelek, 
� maksimalno normativno število otrok v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja v skladu s 1. in 

2. odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih ostaja 12 oz. 14 in 19, 21 oz. 24.  
� Občina Beltinci v skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o metodologiji zagotavlja za 

razliko med dejanskim in maksimalnim normativnim številom otrok sredstva v višini cene 
programa brez živil na otroka,  

� staršem otrok, ki v obdobju od 1. 7. do 31. 8. vrtca ne obiskujejo cel mesec, se odsotnost otrok 
odračunava v celoti, stroške cene programov v poletnih mesecih krije občina v celoti brez 
živil.  

� ekonomska cena vzgojno varstvenih storitev, oblikovana v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo znaša za otroka 
1. starostnega obdobja 460,00 in za otroka 2. starostnega obdobja 335,00 eur.  

� Občina Beltinci zagotavlja v skladu 8. členom Pravilnika o metodologiji sredstev za 
pokrivanje stroškov, ki niso del ekonomske cene, ob tem pa še sredstva za kritje amortizacije 
in investicijsko vzdrževanje.  

� V predlogu ni predvideno nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru 
nezmožnosti za delo (bolniška do 30 dni, ki niso povrnjene s strani ZZZS) v skladu s 3. 
odstavkom 8. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/2003), ker navedenih odsotnosti ne nadomeščamo. V 
primeru zahteve po nadomeščanju teh delavcev, bo potrebno zagotoviti sredstva za plače 
nadomestnih delavcev. V pomoč so zaposleni preko programa Javnih del. 

 
• Pri finančnem načrtu za leto 2014 smo upoštevali rast proračunskih sredstev na podlagi 

dejanskih stroškov v tekočem letu, število oddelkov, zaposlenih in otrok in ostale prihodke  
zavoda, tudi tiste, ki se pojavljajo v večjem in manjšem obsegu, bodisi vplačila staršev ali 
donacij.  

• Investicije za novo šolsko leto smo ovrednotili po načrtovanem v LDN, preverila se je EC, ki 
z novim koledarskim letom ostaja nespremenjena, razen če ne bo večjih zakonskih sprememb, 
ki bi vplivale na višino le-te.   

 
 
Predsednica se je ravnateljici in računovodji zahvalila za izčrpno predstavitev Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2013/14 in finančnega načrta za leto 2014. 
 
Ker ni bilo razprave je predsednica dala predloga na glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 14: Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14 in 

finančni načrt za leto 2014. 
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Ad 4 Sprejem Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14. 
 
Publikacija Vrtca Beltinci je uradni dokument, ki se izdaja po Pravilniku o publikaciji vrtca (Ur. list 
RS, št. 64/96). Publikacijo za šolsko leto 2013/14 so člani sveta zavoda dobili skupaj z vabilom za 
sejo. Publikacijo vrtca sprejme svet zavoda  na predlog ravnateljice.   
 
Člani niso imeli nobenih pripomb in so Publikacijo Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14 soglasno 
sprejeli.   
 
 

Sklep št. 15:  

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli Publikacijo vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14.   
 
Ad 5 Mnenja, predlogi, pobude.  
 

� S strani Sveta staršev Vrtca Beltinci je bila na Svet zavoda Vrtca Beltinci in Občino Beltinci 
ponovna poslana prošnja za dodelitev sredstev – subvencioniranje predšolskega programa 
Vrtca Beltinci, staršem občanom Občine Beltinci. Po razpravi so člani SZ predlagali, da se 
velika pozornost nameni samemu oblikovanju sklepov in dobra obrazložitev na samem 
Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Beltinci. Na sejo 
odbora bi bilo zaželjeno, da se poleg ravnateljice povabi še računovodjo in predsednika SS.  

 
� Živila za potrebe Vrtca Beltinci se nabavljajo na podlagi javnega razpisa po odprtem 

postopku. Javni razpis je bil objavljen, dne 23. 10. 2013 na Portalu javnih naročil in se 
zaključi 15. 11. 2013 ob 12.00 uri. Merilo za ocenjevanje pravočasno prispelih ponudb je 
najnižja cena. Dvajset odstotkov lahko vrtec nabavi izven javnega razpisa iz integrirane 
pridelave. V vrtcu bomo 15. novembra izvedli »Tradicionalni zajtrk«, kjer bodo otroci za 
zajtrk dobili domači kruh, mleko, maslo, med in jabolka. Vsaj enkrat mesečno so na jedilniku 
eko živila. Velik poudarek pri pripravi jedilnikov je na lastni pripravi jedi (pečene potice, 
pogače, rogljički, namazi, …).   

 
 
Ker ni bilo več vprašanj in predlogov se je predsednica zahvalila vsem za udeležbo in sejo ob 18.45 
uri zaključila.  
 
 
 

Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 

Renata Zver …..…………………………. dne: 24. 11. 2013 

Jelka Klemenčič ………………………… dne: 22. 11. 2013  

Darinka Pucko …….…………………….. dne: 24. 11. 2013  

 
 
 
 
Zapisala:            Predsednica sveta zavoda: 
Lilijana Ritlop                       Renata Zver  
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Datum: 04. 11. 2013 
 
 
 

V A B I L O 
 

Člane sveta zavoda VRTCA BELTINCI  vabim na 2. sejo,  
ki bo v torek, 12. novembra 2013 ob 17. uri 

v Vrtcu Beltinci, Jugovo 33 
 
 
 

Za sejo predlagam sledeči DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov 1. konstitutivne seje, 1. in 2. korespondenčne seje ter 

sprejem zapisnikov. 
2. Poročilo o realizaciji LDN in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 

2012/13 in sprejem poročil.  
3. Obravnava predloga LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14 in 

sprejem.  
4. Sprejem Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14. 
5. Mnenja, predlogi, pobude.  
 
 

Gradivo za sejo je poslano v elektronski obliki, v kolikor kateri izmed članov želi v 
pisni obliki, vas prosim, da nam to sporoči.  
 
Vse člane vljudno prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost sporočite v 
tajništvo zavoda na tel. št. 02 542 20 90. 

 
Lepo vabljeni! 

 
Predsednica sveta zavoda: 

Renata Zver  
 
 
 
Vabljeni:  
- člani sveta zavoda 
- ravnateljica  
- sindikalna zaupnica  
 
 
Priloga: 

- Zapisnik 1. konstitutivne seje ter 1. in 2. korespondečne seje sveta zavoda. 
- Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13. 
- Predlog LDN zavoda za šolsko leto 2013/14. 
- Publikacija Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013 /14.  

 


