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NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani

Predstavljamo se vam z novo publikacijo, ki smo jo pripravili za 
šolsko leto 2022-23. V njej boste našli osnovne informacije o 
organizaciji in delu našega zavoda. 

Naše prednostno področje v tem šolskem letu je vzgoja 
in izobraževanje za trajnostni razvoj. Otroke želimo dobro 
pripraviti na življenje in jih opremiti s trajnostnimi znanji. K 
sodelovanju vabimo starše, sorojence, stare starše in lokalno 
okolje. Poudarek bomo dali trajnostni mobilnosti in izvajali 
številne dogodke s področja okolju in zdravju prijaznih 
aktivnosti.

Še naprej se bomo trudili svoje delo opravljati v skladu z našim 
poslanstvom in ustvarjati pogoje, ki bodo prijazni do otrok 
in staršev. Z ustreznim strokovnim pristopom in delom po 
Kurikulumu za vrtce ter ob upoštevanju specifičnosti okolja 
vrtca, družin in enkratnosti vsakega otroka, sledimo naši 
skupno zastavljeni viziji. 
Prijazno novo šolsko leto vam želim!

Ravnateljica:
Martina Vidonja
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POSLANSTVO: 
PRIJAZNE ENOTE, VARNO BIVANJE, STRPNOST, 

ODPRTA KOMUNIKACIJA

VIZIJA: 
V HIŠE TOPLINE Z VARNIM IN STRPNIM KORAKOM  

DO ZADOVOLJNIH OBRAZOV.

VREDNOTE: 
ZAUPANJE

SPOŠTOVANJE
ZDRAVJE

SODELOVANJE  
VARNOST

DELAVNOST
RAZVOJ
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KONTAKTI

UPRAVA VRTCA 
(Enota BIBE, Jugovo 33, VHOD II)

 
Ravnateljica: 
MARTINA VIDONJA
T: 02/542 20 92
M: 041 605 019  
E: martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si

Računovodstvo, obračunavanje oskrbnin:  
ŠTEFAN FORJAN
T: 02/542 20 93
E: stefan.forjan@v-beltinci.ms.edus.si

Tajništvo:  
LILIJANA RITLOP:  
T: 02/542 20 90
F: 02/542 20 98
E: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si

Poslovalni čas uprave vrtca je od ponedeljka do petka 
od 7.00–15.00.

URADNE URE: od ponedeljka do petka  
7.00–8.00 in 12.00–14.00.
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SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE  
(Enota BIBE, Jugovo 33, VHOD I)

 
Svetovalna delavka: 
URŠKA RAŠČAN
T: 02/542 20 91
E: urska@v-beltinci.ms.edus.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: 
GREGOR ZVER
T: 02/542 20 99
M: 041 683 305
E: gregor.zver@v-beltinci.ms.edus.si

URADNE URE svetovalne službe in OP ZHR:  
ponedeljek, torek in sreda od 8.00-12.00
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ZAKAJ V VRTEC BELTINCI?

• 15 let certifikat kakovosti SIQ Kakovost za prihodnost 

vzgoje in izobraževanja

• 12 let EKO vrtec

• strokovno usposobljeno osebje

• motiviran in izkušen kader

• dejavnosti, ki spodbujajo otrokov razvoj

• socializacija – navezovanje stikov z vrstniki

• urejene in varne igralnice ter zunanje površine

• kakovostne in didaktične igrače

• uravnotežena prehrana

• raznolike brezplačne OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

• kakovostne DODATNE DEJAVNOSTI  

(lutkovno-gledališki abonma, plavalni tečaj, ABC šport,  

vrtec v naravi, …)

• BIBINE pravljične urice 

• »GOZDNI VRTEC«
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• Enakovredni pogoji za optimalni razvoj vsakega otroka.
• Stalna skrb za zagotavljanje udobnega in za učenje 

spodbudnega okolja.
• Upoštevanje otrokovih samoiniciativnih pobud.
• Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti 

otrok.
• Avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih 

delavcev.
• Pester izbor vsebin, dejavnosti in metod dela.
• Ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega 

telesnega in duševnega razvoja.
• Dobro sodelovanje s starši in okoljem ter druge.

(iz Kurikuluma za vrtce)
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PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU:

• GIBANJE

• JEZIK

• UMETNOST

• DRUŽBA

• NARAVA

• MATEMATIKA
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OTROKOV DAN V VRTCU :

• Skrbno načrtovani elementi dnevne rutine so: 

• Jutranji sprejem otrok

• Prehrana

• Usmerjene dejavnosti

• Urejanje in pospravljanje prostora

• Bivanje zunaj

• Počitek

• Odhod domov
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SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši je eden najpomembnejših vidikov 
kakovostne predšolske vzgoje. Starši so partnerji tako v 
vzgojnem procesu kot tudi v organih upravljanja vrtca.

OBLIKE SODELOVANJA

1. Svet staršev vrtca

2. Svet vrtca

3. Strokovna sodelovanja

4. Neformalna srečanja, praznovanja, izleti, nastopi

5. Sodelovanje v projektih in vključevanje v vzgojno delo
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VPIS IN IZPIS OTROKA TER UVAJANJE V VRTEC

V času rednega vpisa (ali med letom) starši oddate v svetovalni 
službi VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC (najdete jo na spletni 
strani vrtca ali dobite ob vpisu).

Izpolnite dva izvoda POGODBE O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH 
PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA (najdete jo na 
spletni strani vrtca ali dobite ob vpisu).

Na pristojnem Centru za socialno delo en mesec pred vpisom 
oddate VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV (najdete jo na spletni strani vrtca ali dobite v vseh 
knjigarnah in papirnicah DZS).

Vašega pediatra zaprosite za ZDRAVNIŠKO POTRDILO za vpis 
v vrtec in ga prinesite s seboj na uvajanje.

OBVEŠČANJE O REDNEM VPISU – po pošti v mesecu juliju.

UVAJANJE V VRTEC –  prvi teden v mesecu septembru oz. 
med letom ob vpisu.

EVIDENČNI VPIS ni redni vpis. Otroka, ki bo vpisan med letom, 
beležimo v evidenci.

INFORMACIJE O VPISU na www.v-beltinci.ms.edus.si (glejte 
kontakte) in pri svetovalni delavki.
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Starši imate pravico:

• do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca 
ter do dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem 
načinu vključevanja,

• do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu 
in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega 
sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo starši 
spoštovati strokovno avtonomnost vrtca,

• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (oglasne deske, 
kotički za starše, e-Asistent za starše …),

• do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),

• do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o 
otroku s strokovnimi delavci vrtca (vzgojiteljica, pomočnica 
vzgojiteljice, svetovalna delavka) ob dogovorjenem času 
(pogovorne ure),

• do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v 
svetu vrtca,

• do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih 
podatkov.
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Otroci imajo pravico:

• do enakih možnosti ob upoštevanju razlik;

• do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija 
življenja in dela v vrtcu, do vzgoje za strpnost, solidarnost 
in odgovornost;

• do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje.
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Obveznosti staršev:

• s prihodom in odhodom otroka iz vrtca seznanite strokovno 
delavko,

• zagotovite spremstvo otroka v vrtec in iz njega z osebo, 
staro najmanj 14 let,

• odsotnost otroka sporočite do 8. ure,

• bolnega otroka zadržite doma,

• upoštevate meje vašega soodločanja in neupravičeno  
ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca,

• pravočasno in redno izpolnjujete finančne obveznosti  
do vrtca,

• do roka oddate zaprošene podatke,

• sproti sporočate spremembe osebnih podatkov,

• zagotovite, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov 
in igrač,

• otroka oblečete in obujete za sproščeno igro in primerno 
vremenu,

• upoštevate sprejete dogovore in naš poslovalni čas.
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PLAČILO PROGRAMA:

Starši plačajo ceno programa na podlagi izdane odločbe o 
znižanem plačilu vrtca s strani CSD v skladu z zakonom, ki ureja 
pravice iz javnih sredstev.

Na podlagi spremembe drugega odstavka 29. člena Zakona o 
vrtcih je določena pravica do brezplačnega vrtca staršem, ki 
imajo:
• v vrtcu hkrati vključena dva otroka ali 
• v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka 

(ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim 
sorojencem).

Sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega 
in vsakega nadaljnjega otroka, so zagotovljena iz državnega 
proračuna. V teh primerih so starši oproščeni plačila vrtca.
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Vrtec Beltinci 2022/23
JAVNI VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD (ustanovljen leta 1997)
 
PROGRAM VRTCA: dnevni program (6–9 ur)
• 6 enot na 6 lokacijah, 
• 18,5 oddelkov,
• 64 zaposlenih,
• 292 vpisanih otrok (s 1. 9. 2022) 
Več informacij na spletni strani www.v-beltinci.ms.edus.si
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ENOTA »BIBE« BELTINCI

Jugovo 33
9231 Beltinci
E: enota.beltinci@siol.net
T: 02 542 20 90

Vodji enote: : Sonja Serec  in 
   Suzana Kuzma

Poslovalni čas: 5.30–16.00

Oddelki: 
3 oddelki I. starostnega obdobja,
3 oddelki II. starostnega obdobja in
kombinirani oddelek 2-4 let
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ENOTA »SONČEK« DOKLEŽOVJE

Glavna ulica 15, Dokležovje
9231 Beltinci
E: enota.doklezovje@siol.net
T: 02 543 13 92

Vodja enote: Helena Smej 

Poslovalni čas: 6.00–15.30

Oddelki:  
1 oddelek I. starostnega obdobja in 
1,5 oddelek II. starostnega obdobja 
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ENOTA »SODČEK« GANČANI

Gančani 1
9231 Beltinci
E: enota.gancani@siol.net
T: 02 542 10 40

Vodja enote: Romana Farkaš Erdelji

Poslovalni čas: 5.30–15.30

Oddelki:  
1 oddelek I. starostnega obdobja, 
1 kombinirani oddelek in 
1 oddelek II. starostnega obdobja
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ENOTA »MLINČEK« IŽAKOVCI

Ižakovci 72 A
9231 Beltinci
E: enota.izakovci@siol.net
T: 02 541 24 73

Vodja enote: Tamara Zelko 

Poslovalni čas: 6.00–15.30

Oddelki:  
1 oddelek I. starostnega obdobja in
1 oddelek II. starostnega obdobja
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ENOTA »SLAMICA« LIPOVCI

Lipovci 274
9231 Beltinci
E: enota.lipovci@siol.net
T: 02 542 10 59

Vodja enote: Martina Poredoš

Poslovalni čas: 6.00–15.30

Oddelki:  
1 oddelek I. starostnega obdobja 
1 oddelek II. starostnega obdobja
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ENOTA »CIGELČEK« MELINCI

Melinci 163
9231 Beltinci
E: enota.melinci@siol.net
T: 0820 575 00

Vodja enote: Jožefa Maučec

Poslovalni čas: 6.00–15.30

Oddelki: 
2 kombinirana oddelka
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HIMNA VRTCA BELTINCI

V hiški topline otroci smo vsi,
ob igri in delu še rastemo mi.

Sanjamo sonce,
nad oblaki letimo,

pod mavrico ležemo,
si sanje delimo.

Pesem odmeva, nikoli ne mine,
vse je mogoče v naši hiški topline.

Z roko v roki v nove dni,
varni koraki so naše poti.

Kot biseri mali v očeh žari sreča,
zaklad so obrazi in lička rdeča.

S prstkom smo šli okrog po celem planetu,
nikjer nismo našli take hiške na svetu.





Izdal: VRTEC BELTINCI

Urednici:  
Ravnateljica Martina Vidonja in svetovalna delavka Urška Raščan 

Jezikovni pregled:  
Ksenija Raščan Beuermann
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Fotografije: Arhiv Vrtca Beltinci
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Publikacija je uradni dokument in se izdaja na podlagi 11. člena Zakona o Vrtcih 
(Ur. l. RS št. 12/96, 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008) in Pravilnika o publikaciji 
vrtca (Ur. l. RS št. 64/96).


