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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 4. seje Sveta zavoda Vrtca Beltinci, 

ki je bila 25. 11. 2014 ob 17. uri 

 
 
Navzoči člani sveta zavoda: Renata Zver, Štefan Forjan, Brigita Tivadar, Andreja Jerebic, Mateja 
Cigut, Darinka Pucko, Ksenija Raščan. 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja, zapisničarka Lilijana Ritlop.  
 
Opravičeno odsotna: Suzana Kuzma, Genovefa Virag, Tadej Granfol, Jelka Klemenčič. 
 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 
 
Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost sveta ter nadalje predlagala dnevni red, ki je 
bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 22:  

Sprejme se predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 

2. Pregled sklepov 3. seje in 4. korespondenčne seje ter sprejem zapisnikov. 

3. Poročilo o realizaciji LDN in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14 in 

sprejem poročil.  

4. Obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15 in 

finančnega načrta za leto 2015.  

5. Sprejem Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15. 

6. Podaja soglasja k zaposlitvi in soglasja k sklenitvi podjemne pogodbe za pomoč 

otroku s posebnimi potrebami.  

7. Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda.   
 
 
Ad 2 Pregled sklepov 3. seje in 4. korespondečne seje ter sprejem zapisnikov. 
 
Na 3. seji so bili sprejeti štirje sklepi in na en sklep na 4. korespondečni seji, ki so bili realizirani. 
Člani na zapisnik niso imeli pripomb in so ju soglasno potrdili.  
 
Sklep št. 23:  

Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 3. seje in 4. korespondenčne seje.  
 
Ad3 Poročilo o realizaciji LDN in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14 in sprejem 

poročil.  
 
Predsednica je prosila ravnateljico, da poda Poročilo o realizaciji LDN in Samoevalavcijsko poročilo 
za šolsko leto 2013/14. 
 
Ravnateljica je pozdravila prisotne 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.  
Prednostna naloga Vrtca Beltinci je bila nadgradnja prednostne naloge šolskega iz šolskega leta 
2012/13 s področja zgodnjega opismenjevanja v vrtcu in uspešno razvijanje govorno – jezikovnih 
prvin.  
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Vrtec Beltinci je v šolskem letu 2013/14 izvajal naslednje projekte: Porajajoča se pismenost v vrtcu, 
Kakovost za prihodnost Vrtca Beltinci, EKO vrtec kot način življenja, mednarodni projekt FIT 
Slovenije, Biba odkriva tuji jezik – nemščina – inovacijski projekt.  
 
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.   
 
Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Beltinci za šolsko leto 2013/14 
 
Prednostna naloga v šolskem letu 2013/14 je bila »Promocija Vrtca Beltinci«. Zastavljeni cilji so bili: 

- Sistematično načrtovati promocijo zavoda v šolskem letu 2013/14. 
- Povečati prepoznavnost zavoda v lokalnem okolju in širše. 
- Vzpostaviti stalno sodelovanje z občino, zavodom za turizem in kulturo Beltinci, lokalnimi 

društvi, kabelsko televizijo in drugimi z namenom pomoči pri promociji. 
- Povezati promocijo z več področji delovanja (projekti, prireditve, sodelovanja, notranja 

presoja, …) in področji razvojnega načrta. 
- Povečati število dejavnosti za ne-vključene otroke in izboljšati obveščanje zainteresiranih. 
- Povečati število dejavnosti na področju promocije in tako izboljšati promocijo vrtca v 

lokalnem in širšem okolju. 
- V promocijo vrtca vključiti vse sodelavce. 
- Motivirati sodelavce za izvajanje dejavnosti na področju promocije vrtca.  
- Natančno izmeriti pozitivne učinke prizadevanj na področju promocije. 
- Bolje informirati starše in druge zainteresirane. 
- Dvigniti kredibilnost, predvsem strokovnega dela in pozitivno vplivati na povečanje vpisa 

otrok novincev za novo šolsko leto.  
 
Gospa Mateja Cigut je pohvalila zaposlene za dobro in kvalitetno opravljeno delo. Iz poročila je 
razvidno, da je vrtec sodeloval na večih likovnih natečajih in razstavah, ki so jih naredili otroci pod 
mentorstvom vzgojiteljic. Nekako pa pogreša lutkovne predstave z otroki. Ravnateljica je odgovorila, 
da poskušajo med otroke prenesti tudi lutkovne predstave, vendar so ugotovili, da so za igranje 
predstav otroci še  premajhni. 
 
Po poročilih je predsednica prosila za potrditev poročil, ki sta bili soglasno potrjeni.   
 
Sklep št. 24: 

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

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14. 
 
 

Ad 4 Obravnava in potrditev predloga LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15 in finančnega 

načrta za leto 2015. 

 
Predsednica je prosila ravnateljico, da predstavi predlog LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15.  
 
Ravnateljica je povedala naslednje: 

� pozitivno mnenje k predlogu LDN je 8. 10. 2014 podal Svet staršev, 14. 10. 2014 vzgojiteljski 
zbor ter 13. 11. 2014 župan Občine Beltinci; 

� prednostna naloga Vrtca Beltinci v šolskem letu 2014/15 je »Kak je inda fajn bilou«, ostala 
cilja na področju vzgojno izobraževalnega procesa sta še Eko vrtec kot način življenja in 
mednarodni projekt Fit Slovenija.  

� program predšolske vzgoje temelji na nacionalnem programu Kurikulum za vrtce, ki je 
nacionalni dokument, predpisan predvsem za dnevne programe. V vrtcu se izvaja dnevni 
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program, ki traja od 6 do 9 ur, dopoldne, v vseh oddelkih. Izvajajo se še Korak za korakom,  
Koncept Reggio Emilia, vzgojno-izobraževalno delo z otroki Romi, vzgojno delo z otroki s 
posebnimi potrebami. V vrtec je vključenih 6 otrok Romov. Trenutno imamo enega otroka z 
odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Trije otroci so v postopku usmerjanja otrok 
s posebnimi potrebami. 

� Projekti zavoda so: Kak je inda fajn bilou (prednostna naloga), Eko vrtec kot način življenja, 
Mednarodni projekt Fit Slovenija, Biba odkriva tuji jezik (inovacijski projekt ZRSŠ), 
Porajajoča se pismenost, Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za 
razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, KzP, E-šolstvo. 

� izvaja se 8 obogatitvenih dejavnosti; 
� dodatne dejavnosti so plesne, cici vesela šola, bralna značka; 
� volontersko pripravništvo – 1 pripravnica;  
� praksa dijakov in študentov poteka skozi celo šolsko leto; 

 
 
Nadalje je računovodja Štefan Forjan podrobno predstavil predlog finančnega načrta za leto 2015: 
• 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:  

� Vrtec Beltinci bo imel v letu 2015 oblikovanih 18 oddelkov, 
� 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.  

� S 1. 9. 2014 je pričel veljati Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene 
programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec 
Beltinci (Uradni list RS, št. 59/2014) z dne 1. 8. 2014. 

� 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  EUR in (*440,00 EUR otroci vključeni v oddelke 1. 
starostnega obdobja, EC subvencionirana s strani Občine Beltinci samo za prvega otroka v 
oddelku 1. starostnega obdobja, ki ima stalno bivališče v Občini Beltinci – Ur. list RS, št. 
59/2014) 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, bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za plače 
nadomestnih delavcev. V pomoč so zaposleni preko programov Javnih del. 

 
• Pri finančnem načrtu za leto 2015 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.  Vlada pripravlja nov interventni zakon in v kolikor bo sprejet, ga bomo 
upoštevali. Zaenkrat se nadaljujejo pogajanja med vlado in sindikati in ko bo znana kočna 
odločitev bomo le-to, če bo potrebno upoštevali pri pripravi finančnega načrta.  
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• Na podlagi dogovora med vlado in sindikatom na predlog ukrepov sindikalne strani za zmanjšanje 
stroškov dela v JS v letu 2015 in sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B) smo upoštevaje 6. člen 
omenjenega zakona, predlog finančnega načrta pripravili v planiranem okviru isto kot za leto 
2014.  

• Iz predhodnih in končnih določb omenjenega zakona namreč izhaja, da neglede na 49.in 51. člen 
zakona neposrednim uporabnikom na podlagi sprejetja rebalansa proračuna države za leto 2014, 
posrednim uporabnikom ni potrebno posredovati novih izhodišč in pravtako na podlagi omenjenih 
členov tega zakona posrednim uporabnikom ni treba pripraviti sprememb finančnih in kadrovskih 
načrtov. Kljub slabim izgledom za javne zavode se je pogajalcem vlade in sindikatom uspelo 
dogovoriti o varčevalni politiki za leto 2015, zaradi tega ostajamo pri predlagani obliki finančnega 
načrta za leto 2015.  

 
 
Predsednica se je ravnateljici in računovodji zahvalila za izčrpno predstavitev Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2014/15 in finančnega načrta za leto 2015. 
 
Po predstavitvi je predsednica dala predloga na glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.  
 
Sklep št. 25: Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli LDN Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15 in 

finančni načrt za leto 2015. 

 

Ad 5 Sprejem Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15 
 
Publikacija Vrtca Beltinci je uradni dokument, ki se izdaja po pravilniku. Publikacijo Vrtca 
Beltinci za šolsko leto 2014/15 so člani sveta prejeli z vabilom. 
Publikacijo prejmejo starši otrok novincev. Člani so predlagali, da se Publikacija Vrtca 
Beltinci posreduje otrokom, ki obiskujejo Bibine urice, katere v vrtcu izvaja Ksenija Raščan.   
 
Predsednica je predlagala potrditev Publikacije Vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15. Predlog 
je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep št. 26:  

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili Publikacijo vrtca Beltinci za šolsko leto 2014/15. 

 

Ad 6 Podaja soglasja k zaposlitvi in soglasja k sklenitvi podjemne pogodbe za pomoč otroku s 

posebnimi potrebami.  

 
Na podlagi 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS št. 40/12, 
104/2012-ZIPRS1341, 105/2012) je zaposlovanje dovoljeno na podlagi soglasja, ki si ga mora javni 
zavod pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve. Za zaposlitev čistilke za določen čas, za polovični 
delovni čas (20 ur na teden) zaradi delne upokojitve delavke (20 ur na teden), na podlagi odločbe 
izdane s strani ZPIZ-a, smo s strani ustanoviteljice prejeli soglasje, dne 13. 11. 2014. Soglasje je 
potrebno tudi s strani sveta zavoda zato je predsednica dala predlog na glasovanje. Predlog je bil 
soglasno sprejet.  
 
Sklep št. 27:  

Svet zavoda Vrtca Beltinci soglaša z zaposlitvijo čistilke za določen čas, za polovični delovni čas 

(20 ur na teden).  
 
Ravnateljica je prosila člane SZ za soglasje k sklenitvi podjemne pogodbe za pomoč otroku s 
posebnimi potrebami. Soglasje k sklenitvi podjemne pogodbe smo dne 14. 11. 2014 prejeli s strani 
ustanoviteljice Občine Beltinci. Razlog za sklenitev podjemne pogodbe je prejeta odločba s strani 
Zavoda RS za šolstvo z dne 27. 10. 2014, št. 964-361-413/2014-9, kjer je vrtec otroku, za katerega je 
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bila izdana odločba, dolžan zagotoviti 2 uri dodatne strokovne pomoči tedensko, s strani specialnega 
in rehabilitacijskega pedagoga. Člani sveta so soglasno potrdili predlog za sklenitev podjemne 
pogodbe.  
 
Sklep št. 28:  

Svet zavoda Vrtca Beltinci soglaša s sklenitvijo podjemne pogodbe.  
 
Ad 7 Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda.   
 
Ker pod to točko ni bilo nobenih pobud, mnenj in vprašanje se je predsednica zahvalila za udeležbo in 
sejo ob 18.45 uri zaključila.  
 
 

Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 

Renata Zver …..…………………………. dne: 8. 12. 2014  

Jelka Klemenčič ………………………… dne: 9. 12. 2014 

Darinka Pucko …….…………………….. dne: 15.12.2014 

 
 
 
Zapisala:         Predsednica sveta zavoda: 
Lilijana Ritlop          Renata Zver  


