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Z A P I S N I K 
 

1. seje Sveta staršev Vrtca Tržič, ki je bil v četrtek, 28. 9. 2017, ob 17.30 v enoti Palček. 

 

Prisotni: 23 staršev, navedenih na priloženi listi prisotnosti 

 

Drugi prisotni: v. d. ravnateljice Tatjana Blaži, pomočnica ravnateljice Andreja Šmid, 

knjigovodja Urška Jerman, vodja enote Deteljica Ana Peharc, vodja enote Palček Monika 

Celar, vodja enote Križe Aleksandra Bohinc Lipovec, tajnica Kristina Lindav – zapisnikar. 

 

 

Dnevni red: 

1. Uvod in konstituiranje Sveta staršev Vrtca Tržič (Tatjana Blaži)  

2. Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev Vrtca Tržič (Tatjana 

Blaži) 

3. Sprejem Poslovnika o delovanju Sveta staršev Vrtca Tržič (priloga 1) (Urška Jerman) 

4. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/2018 (Tatjana Blaži) 

5. Potrditev kandidata za člana Komisije za sprejem otrok (Urška Jerman) 

6. Dileme, vprašanja, pobude in predlogi 

 
 

Ad 1. 

Tatjana Blaži, v. d. ravnateljice Vrtca Tržič, je prisotne pozdravila in povabila k podpisu na 

listo prisotnosti. Ugotovila je, da je prisotnost zadostna, da je svet sklepčen, in izrazila 

veselje nad visoko udeležbo. Predstavila je vodje enot in pomočnico ravnateljice.  

Pojasnila je, da gre za prvi sestanek sveta v tej sestavi, zato ga sklicuje ravnateljica.  

 

Predstavila je dnevni red in spremembo – dodatno 4. točko, seznanitev z LDN-jem Vrtca 

Tržič za šolsko leto 2017/2018. Navzoči so se s spremembo dnevnega reda strinjali. 

 

V. d. ravnateljice je povedala, da se s to sejo konstituira Svet staršev Vrtca Tržič in prebrala 

člane: 
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Oddelek Vzgojiteljica, pomočnica 
vzgojiteljice 

Predstavnik/ca 
staršev 

Enota 

ODDELEK 1–3 Rozman Tjaša, Knific Andrijana Manca Gašperin Enota Palček 
ODDELEK 1–2 Lužnik Mojca, Krek Gregor Tjaša Antolin Enota Palček 

ODDELEK 1–3  Čemažar Mira, Albreht Anita Amela Salkić Enota Palček 

ODDELEK 2–4  Kopač Marija, Oranič Jana Mojca Lučovnik Enota Palček 

ODDELEK 2–4 Celar Monika, Kosmač Lea Katja Čebron Enota Palček 

ODDELEK 3–5 Pintarič Majda, Preložnik Nika Špela Ahačič Enota Palček 
ODDELEK 4–6 Langus Marija, Tina Bergant Metka Gaberc Enota Palček 

ODDELEK 5–6 Polajnar Vesna, Šarabon Andreja  Darja Pegan Žvokelj Enota Palček 

ODDELEK 2–4  Lavra Stritih Švab, Marina Ćosić Darja Zupan Enota Palček 

ODDELEK 3–6 Malovrh Tatjana, Tjaša Marcola Jasmina Bučan  Enota Palček 

1–2, COFKI Tatjana Majeršič, Rebeka Peharc Majda Skumavc Enota Deteljica 
2- 3, BALONČKI Dani Krevs, Marija Osterman Tanja Povalej Enota Deteljica 

2–3, ČEBELICE Vanja Šumič, Mojca Studen Marko Grohar  Enota Deteljica 

2–4, ŽOGE Ana Štucin, Vesna Žitnik Ana Lampič Enota Deteljica 

2–4, MIŠKE Milena Hostnik, Ana Marija Kuhelj Mateja Podržaj Enota Deteljica 

2–4, PIKAPOLONICE Mojca Ručigaj, Beti Kavčič Kurnik Sergeja Valjavec Enota Deteljica 

3-5, JEŽKI Damijana Mlinarič, Petra Bodlaj Manca Kokalj Vernig Enota Deteljica 

4–5, DINOZAVRI Ana Peharc, Andreja Stanek Lučka Pirih Enota Deteljica 

4–5, VLAKI Andreja Pogačnik, Elma Beganovič Senta Lorenčič Enota Deteljica 

5-6, ZVONČKI Tanja Ovsenek, Špela Štefe Jasmina Gorenčič Enota Deteljica 

5-6, ŽIRAFE Marjeta Grum, Milena Markelj Irena Romih Enota Deteljica 

1 – 3, KRESNIČKE  Ksenja Jeram, Nana Peharc Sonja Novšak Janković Enota Križe 

2 – 3, ZMAJČKI  Aleksandra Bohinc Lipovec, Tina 
Klemenčič 

Nejc Mihelič Enota Križe 

2 – 3, SONČKI  Sandra Gubič, Saša Hribar  Bine Rozman Enota Križe 

2 – 4, RAČKE  Olga Češka, Diana Donoša Ana Slatnar Enota Križe 

3 – 5, ŽOGICE  Gabi Štrukelj, Barbara Kovačič Jure Zadnikar Enota Križe 

4 – 5, MIŠKE  Mira Lauseger, Tina Golmajer Nina Knep Enota Križe 

5 – 6, DELFINČKI  Ana Leban Januš, Ina Mokorel Irena Rezar Enota Križe 
5 – 6, ZAJČKI  Vlasta Prešern, Marija Sušnik Brovč Maja Meglič Klemenčič Enota Križe 

 

Povedala je, da bo v prihajajočem tednu objavljen razpis za ravnatelja, da pa je s 1. 9. 2017 

prevzela ravnateljevanje kot vršilka dolžnosti do imenovanja novega ravnatelja. Pojasnila 

je, da delo v vrtcu dobro pozna, sama je 27 let delala kot vzgojiteljica, zato ve, s kakšnimi 

skrbmi se soočajo zaposleni, hkrati pa kot mamica trem zdaj odraslim otrokom pozna tudi 

skrbi staršev, zato se bo pri svojem delu trudila po svojih najboljših močeh. Staršem so za 

vprašanja in dileme na voljo vzgojiteljice, tajništvo, pomočnica ravnateljice Andreja Šmid 

in ona sama. Izpostavila je obdobje uvajanja otrok v vrtec kot posebno stresno obdobje 

navajanja na spremembe, ki pa ne bo pustilo negativnih posledic. Staršem je zaželela 

veliko poguma in lepih trenutkov. 

Ad 2. 
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V. d. ravnateljice Vrtca Tržič Tatjana Blaži je prosila za predloge kandidatov za 

predsednika in namestnika predsednika sveta staršev.   

 

Predlog za kandidata za predsednika sveta staršev je bil eden, in sicer Bine Rozman, ki je 

podal ustno soglasje h kandidaturi. Člani sveta staršev so glasovali z dvigom rok in podprli 

podani predlog. 

 

SKLEP: Predsednik Sveta staršev Vrtca Tržič za šolsko leto 2017/2018 je Bine Rozman. 

 

Predlog za kandidata za namestnika predsednika sveta staršev je bil prav tako le eden, in 

sicer Marko Grohar, ki je podal ustno soglasje h kandidaturi. Člani sveta staršev so 

glasovali z dvigom rok in podprli podani predlog. 

 

SKLEP: Namestnik predsednika Sveta staršev Vrtca Tržič za šolsko leto 2017/2018 je 

Marko Grohar. 

 

Vodenje seje je prevzel predsednik Sveta staršev Vrtca Tržič g. Bine Rozman. 

 

Ad 3. 

Urška Jerman je povedala, da je bil prejšnji pravilnik, ki je urejal delo Centralnega sveta 

staršev, preklican, saj zakonodaja tovrstnega delovanja ne predvideva več. Novi Poslovnik 

o delovanju Sveta staršev Vrtca Tržič je bil pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo, 

članom sveta staršev pa poslan kot gradivo za sejo. Prosila je za pripombe ali vprašanja, 

ki pa jih ni bilo. 

 

SKLEP: Svet staršev Vrtca Tržič je sprejel Poslovnik o delovanju Sveta staršev Vrtca Tržič 

 

Ad 4.  

Urška Jerman je povedala, da ima komisija za sprejem otrok 2-letni mandat, imenuje pa jo 

župan občine ustanoviteljice, Občine Tržič. Predstavila je delovanje komisije in povedala, 

da je količino dela težko predvidevati, saj je dela več, če je vpisanih več otrok, kot ima vrtec 

kapacitet, in obratno.  Za hitrejšo odzivnost komisije je dragoceno, če so člani komisije na 

voljo v dopoldanskem času.  
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Članica sveta staršev Irena Romih je povedala, da narava njenega dela dopušča tudi 

dopoldansko delo za omenjeno komisijo in podala ustno soglasje k sodelovanju. Člani 

sveta staršev so glasovali z dvigom rok in podprli podani predlog.  

 

SKLEP: Svet staršev Vrtca Tržič za članico komisije za sprejem otrok predlaga Ireno 

Romih. 

 

Ad 5. 

Tatjana Blaži je povedala, da Letni delovni načrt Vrtca Tržič (LDN) za šolsko leto 

2017/2018 sestavljajo naša vizija, cilji, delo po enotah, kadrovska slika, prednostne 

naloge vrtca, opisi projektov, delo svetovalne službe, delo organizatorja zdravstveno 

higienskega režima, organizatorja prehrane, plan izobraževanja za starše in strokovne 

delavce, torej vse delo v novem šolskem letu. Povabila je k branju LDN-ja na spletni strani 

Vrtca Tržič. Poudarila je rdečo nit letošnjega šolskega leta, ki je individualizacija. Hkrati je 

cilj strokovnega dela v vrtcu letos utrjevanje dobre prakse iz preteklih projektov, želi si 

tudi več odpiranja oddelkov, povezovanja med seboj. Na dan seje sveta staršev je bila npr. 

v enoti Deteljica predstavitev oddelkov, ki je prvi korak v tem prizadevanju. Vrtec si želi 

dovolj časa za posvečanje vsem otrokom, delavke imajo veliko dobrih idej, ki jih 

uresničujejo, ko imajo čas in priložnost za to. Izpostavila je še povezovanje s Knjižnico dr. 

Toneta Pretnarja, ki bo najprej na temo ločitve staršev; dotikajo se torej tabu tem, s 

katerimi se moramo soočati. 

Pripomb na LDN za šolsko leto 2017/2018 ni bilo.  

 

SKLEP: Svet staršev Vrtca Tržič je soglasno podal pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu 

načrtu za šolsko leto 2017/2018. 

 

Ad 6. 

Tatjana Blaži, v. d. ravnateljice Vrtca Tržič, je povabila starše k besedi. 

- Mamica iz Loma je povedala, da so starši zelo zadovoljni z ureditvijo podstrešnega 

prostora, tudi hodnik je zabaven, otroci pa radi hodijo v vrtec, za kar se zahvaljujejo 

strokovnima delavkama. Imajo pa prošnjo, in sicer če bi bilo možno urediti klimo, ker se 

jim zrak zdi zadušljiv. Tatjana Blaži je povedala, da oddelek čez poletje, ko je najbolj vroče, 
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ne bo deloval v tem prostoru, ampak se bosta oddelka združila, hkrati pa je potrebno imeti 

v mislih, da je to oddelek je za eno leto in so tudi rešitve kratkoročne, večjih investicij se 

ne predvideva.  

 

- Mamica, ki pozna delo v enoti Lom, je izpostavila problem, da otroci sami hodijo na 

stranišče v spodnje nadstropje in da od 14. ure dalje ni dodatne delavke, da bi šla z 

otrokom. Tatjana Blaži pojasni, da problem rešujejo z delavko iz drugega oddelka – pri 

odprtih vratih lahko spremlja in je po potrebi v pomoč otroku. Za dopoldanski čas je 

delavk dovolj, če pa se bo problem pojavil v večji meri, se bo ena oseba zagotovila še 

popoldne. Dodala je tudi, da so v začetku septembra menjali vhod in takrat je starše 

skrbelo, zdaj pa so vrata zamenjana in zaklenjena. Vrtec si prizadeva na pridobitvi 

domofona, da bo komuniciranje med vzgojiteljicama obeh oddelkov lažje. 

 

- Mamica otroka, ki obiskuje oddelek v OŠ Tržič, pove, da ji je všeč ta razred, saj je »kot 

stopnička« pred vstopom v šolo. Izpostavila je skrb glede izvedbe smučarskega tečaja, 

upa, da bo izveden, glede na razmere. Dodaja, da si želijo tudi, da bi otroci obiskovali 

drsališče na Ravnah. Tatjana Blaži je povedala, da je smučarski tečaj izveden z zunanjim 

izvajalcem, če ni snega. Če bo sneg, bo tečaj izveden v Lomu. Doda, da je kotalkanje in 

rolanje vključeno v znanja, ki jih otroci pridobivajo v programu Mali sonček, o drsanju pa 

v vrtcu razmišljajo in se bodo lahko dogovarjali. Starši predlagajo, da se doda drsanje v 

LDN za vse enote. Drsanje bi bilo plačljivo na enak način kot obisk Gorenjske plaže.  

 

- Starši so vprašali, zakaj rabimo zunanjega izvajalca za smučanje, v nasprotju s prakso 

obiskovanja kopališča s strokovnimi delavci, in zakaj obiski niso (bili) pogostejši. Tatjana 

Blaži je pojasnila, da so obiske spodbujali v največji možni meri, dodala pa, da je poleti 

lahko problem, ker je po eni strani manj kadra, ker mora koristiti letne dopuste, po drugi 

strani pa si nekatere strokovne delavke ne želijo prevzemati odgovornosti, ki jih obisk 

kopališča prinese. Pojasnila je tudi, da je kopanje dodatna dejavnost, kjer ne gre za tečaj. 

Izvedba tečajev v dopoldanskem času je problematična tudi zaradi zagotavljanja kadra 

tako za spremstvo kot za izvajanje programa, če se za tečaj odloči npr. le polovica oddelka. 

Starši predlagajo, da se za spremstvo na Gorenjsko plažo poprosi stare starše. Tatjana 

Blaži se strinja, da je to dobra ideja, poleg prakse, da se vrtec občasno za spremstvo obrača 

tudi na svoje upokojenke. Ob tem poudari, da je treba za dodatna znanja otrok s tečaji 
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poskrbeti popoldne; za smučarski tečaj npr. vrtec z opremo ne razpolaga,  poskrbi za 

spremstvo in pijačo. Bila pa je oprema na voljo 15 let nazaj, kot se spomni eden izmed 

staršev. Tudi vrtci po Sloveniji se poslužujejo zunanjih izvajalcev.   

Mamica izpostavi, da starši sami spodbujajo šport svojih otrok in da razume vzgojiteljice, 

ki ne želijo v primeru popoldanske izvedbe še po službi biti spremljevalke.  

Vprašanje je bilo tudi, zakaj ni možna izpeljava večdnevnih taborov. Mamica omeni 

izkušnjo iz Ljubljane, in sicer da so šli 4-letniki na letovanje za 3 dni, pri petih letih pa za 

več dni na morje, kar je financirala občina. Omenja izredno pozitivne učinke na otroka. 

Pogovarjala pa se je z vzgojiteljicami, ki so povedale, da zaradi odgovornosti ne spijo. 

Tatjana Blaži je povedala, da strokovni delavci večino energije resnično pustijo v oddelku, 

nemogoče je enako dobro delati še popoldne, ker to lahko vodi v izgorelost. Ne le, da je 

vrtec omejen zakonsko, tudi zaradi človeške plati ne spodbujajo tovrstnih dejavnosti.  

 

- Tatjana Blaži je povedala, da so morda nekateri starši dobili informacijo, da obisk 

Kekčeve dežele letos ni v planu, kar ne drži. Najstarejši oddelki torej spomladi gredo v 

Kekčevo deželo. 

 

- Mamica pove, da je bila v oddelku njenega otroka tekom lanskega šolskega leta trikrat 

menjava vzgojiteljice. Staršem to na splošno ni všeč. Tatjana Blaži pove, da so v vseh 

enotah oddelki, ki so imeli menjave bodisi zaradi odhoda na porodniški dopust bodisi 

bolniških odsotnosti ipd., na katere nimajo vpliva, da pa se trudijo za čim manj menjav ob 

izpolnjevanju vseh zahtev, npr. zagotavljati morajo delovna mesta z omejitvami 

dvigovanja bremen ipd. Ko se oblikujejo skupine, je to zapleteno delo, poleg normativov 

je veliko želja in veliko prilagajanj. Ob tem je poudarila, da je menjavi kadra naklonjena,  

saj imajo strokovni delavci različna močna področja, zato je predvidena menjava na tri 

leta. Kljub temu, da je prioriteta vedno skrb za otroke, je to včasih nemogoče upoštevati.  

Pohvalila je dobre strokovne delavke, ki so zaposlene za določen čas za nadomeščanje ali 

zaradi povečanega obsega dela, ki bi jih radi imeli za nedoločen čas, a preko potrjene 

sistemizacije se ne da. Dodala je, da se prijavljamo tudi na razpise MIZŠ, ki pospešujejo 

zaposlovanje mladega kadra. Želimo dati možnost mladim, novim kadrom, da pridejo do 

strokovnega izpita. Hkrati je Tatjana Blaži pohvalila starejše delavke, ki se trudijo po 

svojih najboljših močeh.  
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- Vprašanje s strani staršev je bilo tudi glede otrok z odločbami o usmeritvi (s katerimi 

institucijami vrtec sodeluje) in o napredku glede pridobivanja logopeda. Mamica pozna 

primer z Jesenic, kjer imajo logopedinjo, ki je zaposlena polovično v prilagojenem 

programu, polovično v vrtcu. Tatjana Blaži je odgovorila, da je to problematika na ravni 

občine in zdravstvenega doma, dodala pa, da v Vrtcu Tržič ravno poteka logopedska 

obravnava, ki jo izvaja logopedinja Zala Doria. Glede te in drugih obravnav sodelujemo še 

s CIRIUS Kamnik, svetovalna delavka Nataša Brzin se s povezuje z institucijami, ki jih 

moramo pridobiti v skladu z odločbami. Glede pridobitve logopeda na občinski ravni še 

ni premikov. Tatjana Blaži se strinja z mamico, da je to pobudo še naprej poudarjati. Vrtec 

ima to moč, da svetuje staršem, naj se pri osebnih zdravnikih pozanimajo o nadaljnji 

obravnavi.  

- Sledilo je vprašanje glede vstopa v osnovno šolo – koliko se vzgojiteljice povezujejo s 

pedagogi v šolah. Tatjana Blaži je povedala, da je bil lani izveden sestanek z učiteljicami 

prvih razredov na pobudo vrtca. Ustaljeno povezovanje je medsebojno obiskovanje 

najstarejših oddelkov vrtca in prvih razredov osnovnih šol.   

- Naslednje vprašanje s strani staršev je bilo glede pridobitve telovadnice v Križah. Vodja 

enote Križe Aleksandra Bohinc Lipovec je povedala, da po določenem urniku uporabljajo 

telovadnico v OŠ Križe, Tatjana Blaži pa je dodala, da se je OŠ Križe že prijavljala na razpis 

za prizidek, v katerem bi tudi vrtec dobil igralnico. Za naslednjo večjo investicijo pa je zdaj 

na vrsti enota Deteljica, ki poka po šivih, prav tako je infrastruktura dotrajana. 

Problematiko na občini poznajo, ampak ne gre vse na enkrat; zdaj je vrtec pridobil novo 

streho enote Palček, kar je velika pridobitev.  

- Starši so vprašali glede oddelka v Snakovem. Tatjana Blaži je pojasnila, da tam oddelka 

ne bo več, ker ni možnosti. Zdaj je vrtec pridobil še en oddelek v enoti Lom. 

- Mamica je pohvalila vzgojiteljici Damijano Mlinarič in Petro Bodlaj, starši so zadovoljni 

z integracijo dveh punčk, vsi ju sprejemajo zelo pozitivno. Tatjana Blaži se je zahvalila za 

pohvalo, ki je vedno dobrodošla. V takih življenjskih situacijah se morajo vzgojiteljice 

prilagoditi, vajene so takih situacij in se res potrudijo, da ni nepotrebnih težav.  

- Starši pohvalijo še Vesno Polajnar, Andrejo Šarabon in Petra Popoviča iz oddelka iz OŠ 

Tržič, omenijo, da »si upajo in se jim vidi, da otroci napredujejo«. Pohvalijo sodelovanje 

oddelka na prireditvah in gostovanje in nastop v Borovljah v Avstriji, na prireditvi 

dvojezičnega vrtca iz Borovelj.  
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- Sledilo je vprašanje glede popoldanske malice. Prav tako je bilo izraženo mnenje, da so 

obroki skoncentrirani na dopoldanski čas. Tatjana Blaži je povedala, da je bila 

popoldanska malica ukinjena, ker se je izkazalo, da so bili otroci presiti. Pove, da imajo po 

počitku zagotovljeno sadje in kruh, res pa vrtec načrtuje, da se bodo dodali namazi za na 

kruh, tako da bo popoldanska malica razširjena, kar bo tema prvega sestanka komisije za 

prehrano.  

- Starši so izrazili skrb glede zadostnega pitja vode v poletnih mesecih. Tatjana Blaži je 

odgovorila, da otrokom pomočnica vzgojiteljice prinese vodo na igrišče, da lahko pijejo. 

Spodbujamo pa pitje vode iz pipe, kar starši potrdijo. Tudi poskušanje hrane se še vedno 

spodbuja, otrok se ne sili, uvajajo pa nove okuse, vztrajajo z novimi jedmi, uvajajo tudi 

različne obroke za najmlajše, še doda Tatjana Blaži. 

- Mamica iz enote Križe je pohvalila dobro prakso vzgojiteljice njenega otroka, da beleži 

na obrazce, koliko je otrok pojedel, ali je kakal in kako je bil razpoložen. Ta informacija je 

zanjo zelo dragocena. Tatjana Blaži pove, da se tovrstno beleženje izvaja glede na dogovor 

v skupini, da načeloma vzgojiteljice same povedo, ali bodo čas imele za pisanje poročil ali 

kaj drugega. To je pogosteje praksa pri najmanjših, ki še ne povedo sami. 

- Očka iz enote Križe je poudaril, da je hrana, ki jo dobimo iz centralne kuhinje, odlična, ni 

primerjave s šolami, od katerih le v OŠ Tržič še kuhajo sami. Starši se strinjajo, hkrati pa 

so naklonjeni prizadevanjem za spremembe še na bolje, npr. v smislu sladkorjev, 

predelane hrane, ki jih mora vrtec zahtevati že v javnih naročilih. Tatjana Blaži je 

povedala, da so tudi s kuhinjo že na robu kapacitet, zagotovljeno pa je vsem normativom. 

Prihaja tudi do sprememb jedilnika, ko se zavrne npr. neprimerno meso, ki je bilo 

dobavljeno, vedno je sprememba utemeljena. Organizatorica prehrane se zelo angažira in 

zavzema za izboljšave. 

 

Predsednik je zaključil sejo ob 18.40. 

V. d. ravnateljice Vrtca Tržič                                                                                                       

       Tatjana Blaži 

 

Zapisala:      Predsednik Sveta staršev Vrtca Tržič 

Kristina Lindav     Bine Rozman    

  

 

 



9 
 

Lista prisotnosti 
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