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Zapisnik 6. seje Sveta zavoda Vrtca Beltinci, 

ki je bila 23. 6. 2015 ob 17. uri 

 
 
Navzoči člani sveta zavoda: Renata Zver, Štefan Forjan, Brigita Tivadar, Andreja Jerebic, Suzana 
Kuzma, Tadej Granfol, Jelka Klemenčič, Darinka Pucko, Ksenija Raščan Beuermann, Mateja Cigut.  
 
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja, zapisničarka Lilijana Ritlop.  
 
Opravičeno odsotna: Genovefa Virag. 
 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 
 
Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost sveta ter predlagala dnevni red, ki je bil 
soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 36:  

Sprejme se predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje z dne 5. 3. 2015. 

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice 

• vsebina razpisa  

• rok za zasedbo delovnega mesta 

• imenovanje tričlanske komisije za izvedbo predhodnega postopka 

4. Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda 
 
 

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje z dne 5. 3. 2015. 

 
Predsednica je povedala, da je na 5. seji bilo sprejetih šest sklepov, ki so bili realizirani. Člani na zapisnik 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.   
 
Sklep št. 37: 

Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 5. seje z dne 5. 3. 2015.  
 
 
Ad 3 Obravnava in sprejem sklepa o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice 

• vsebina razpisa  

• rok za zasedbo delovnega mesta 

• imenovanje tričlanske komisije za izvedbo predhodnega postopka 
 
Predsednica Renata Zver je povedala, da se ravnateljici izteče mandat s 30. 12. 2015. Po Poslovniku 
Sveta zavoda Vrtca Beltinci mora svet zavoda najkasneje štiri mesece pred potekom mandata sprejeti 
sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja. Pripravljen je predlog rokovnika o poteku postopka 
z okvirnimi datumi.  



Predsednica je zato predlagala, da se sprejme sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja. 
Predlog je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 38: 

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice.  
 
Nadalje je predsednica predlagala, da se razpis prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice objavi v 
pomurskem tedniku Vestnik, dne 2. 7. 2015. Predlog je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 39: 

Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice se objavi v pomurskem tedniku Vestnik,  

dne 2. 7. 2015.  
 
Predsednica je članom sveta v celoti prebrala predlog vsebine razpisa prostega delovnega mesta 
ravnatelja/-ice. Predlog so člani sveta soglasno potrdili. 
 
Sklep št. 40: 

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili vsebino razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice.  
 
Nadalje je predsednica predlagala, da se v primeru imenovanja zunanjega kandidata z njim sklene 
pogodba o zaposlitvi za določen čas t.j. za čas trajanja mandat. Predlog je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 41: 

V primeru imenovanja zunanjega kandidata, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas 

t.j. za čas trajanja mandata.  
 
Na podlagi 56. člena Poslovnika Sveta zavoda Vrtca Beltinci lahko svet zavoda imenuje posebno 
tričlansko komisijo za izvedbo predhodnega postopka, ki pripravlja pregled prijav na razpis za 
imenovanje ravnatelja, pripravo vlog in pridobitev potrebnih mnenj pred odločanjem o izbiri med 
kandidati in imenovanjem. Komisijo sestavljajo predsednik sveta in dva člana sveta zavoda. Člani so v 
komisijo poleg predsednice predlagali še Tadeja Granfola (predstavnik s strani staršev) in Matejo Cigut 
(predstavnica ustanoviteljice). Predlog je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 42: 

Imenuje se tričlanska komisija za izvedbo predhodnega postopka v sestavi: 

1. Renata Zver, predsednica  

2. Tadej Granfol, član 

3. Mateja Cigut, član  
 

Nadalje so člani sveta soglasno potrdili naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 43: 

Komisija za izvedbo predhodnega postopka bo ob odpiranju vlog na razpisano delovno mesto 

ravnatelja/-ice zapisala zapisnik.  
 
Sklep št. 44: 

Kandidati se bodo predstavili članom Sveta zavoda Vrtca Beltinci.  
 
Prispele vloge bo odprla imenovana komisija v enoti Beltinci po Poslovniku Sveta zavoda Vrtca 
Beltinci ter ugotovila njihovo ustreznost in popolnost. Sklep za morebitno izločitev vloge 
sprejme svet zavoda na seji, kjer se bo opravil izbor.   
Vloge kandidatov, ki so se prijavili na razpisano prosto delovno mesto ravnatelja/-ice se hranijo 
toliko časa, kot to določa Zakon o arhiviranju. 
 



 

 

Ad4 Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda 

Pod to točko ni bilo nobenih pobud, mnenj in vprašanj zato se je predsednica zahvalila za 
udeležbo in sejo ob 18.05 uri zaključila.  

 

 

Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi: 

Renata Zver …..…………………………. dne: 1. 7. 2015  

Jelka Klemenčič ………………………… dne: 24. 6. 2015  

Darinka Pucko …….…………………….. dne: 24. 6. 2015  

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta zavoda: 

Lilijana Ritlop             Renata Zver  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 15. 6. 2015  
 
 
 

V A B I L O 
 

Člane Sveta zavoda Vrtca Beltinci  vabim na 6. sejo,  
ki bo v torek, 23. junija 2015 ob 17.00 uri 

v Vrtcu Beltinci, Jugovo 33 
 
 
 

Za sejo predlagam sledeči DNEVNI RED: 
5. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 
6. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje z dne 5. 3. 2015. 
7. Obravnava in sprejem sklepa o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice 

• vsebina razpisa  
• rok za zasedbo delovnega mesta 
• imenovanje tričlanske komisije za izvedbo predhodnega postopka 

8. Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda.   
 

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim za zanesljivo udeležbo. V primeru zadržanosti 
to sporočite na tel. št. 02 542 20 90. 

 
Lepo vabljeni! 

 
Predsednica sveta zavoda: 

Renata Zver 
 
 
 
Vabljeni:  
- člani sveta zavoda 
- ravnateljica  
- sindikalni zaupnik 
 
Priloga: 
- Zapisnik 5. seje sveta zavoda. 
- Rokovnik. 
- Predlog Sklepa o razpisu delovnega mesta ravnatelja. 
- Okrožnica MIZŠ – Postopek imenovanja ravnatelja. 
- Načelno mnenje komisije za preprečevanje korupcije. 


