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Z A P I S N I K 
 

2. seje Sveta staršev Vrtca Tržič, ki je bila v četrtek, 16. 11. 2017, ob 17. uri v enoti Palček. 

 

Prisotni: 16 staršev pri prvi točki dnevnega reda, pri ostalih točkah prisotnih 15 staršev. 

Svet staršev je bil sklepčen.  

 

Drugi prisotni: Andreja Šmid (pri 1. točki), knjigovodja Urška Jerman – zapisnikar. 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev kandidatk za ravnateljico Vrtca Tržič (Šmid, A.) 

2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Tržič 

3. Oblikovanje obrazloženega mnenja Sveta staršev Vrtca Tržič o vseh kandidatkah 

(Jerman, U.) 

 

Ad 1. 

Kandidatke so se predstavile v sledečem vrstnem redu: Tatjana Blaži, Andreja Novšak, 

Tanja Kosmač Zalašček, dr. Ksenija Šajn, Barbara Vodeb. 

 

Po predstavitvi kandidatk se je seja nadaljevala v eni od igralnic enote Palček. 

Zaradi odsotnosti predsednika Sveta staršev Vrtca Tržič je vodenje seje prevzel namestnik 

predsednika, g. Marko Grohar. 

 

Ponovno se je ugotavljala sklepčnost sveta staršev, kjer je bilo ugotovljeno, da je s 15 

prisotnimi člani Svet staršev Vrtca Tržič sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.  

 

Člani sveta staršev so predlagani dnevni red potrdili z uvrščeno dodatno točko na dnevni 

red, in sicer Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Vrtca Tržič.  
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Ad 2. 

Na zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Tržič ni bilo pripomb.  

 

SKLEP: Svet staršev Vrtca Tržič je soglasno potrdil zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca 

Tržič.  

 

Ad 3.  

Člani Sveta staršev Vrtca Tržič so o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Tržič oblikovali 

sledeča mnenja: 

 

Tatjana Blaži 

Starši ji namenjajo prednost, saj ima dolgoletne izkušnje v Vrtcu Tržič, tako kot 

vzgojiteljica in tudi kasneje pomočnica ravnateljice. Starši opažajo, da je strokovni kader 

pod trenutnim vodstvom veliko bolj sproščen in zadovoljen. Starši opažajo toplino, 

zaupanje, v strokovnost ne dvomijo.  

 

Andreja Novšak 

Iz predstavitve razbrano, da ima veliko izkušenj s predšolsko vzgojo. Všečen nastop. Ima 

izkušnje z vodenjem, vendar starše skrbi, zakaj ni ostala ravnateljica dlje časa. Odgovor 

na vprašanje glede tega ni bil zadovoljiv. Staršev ne skrbi strokovnost, pač pa povezanost 

s kolektivom v prejšnjih okoljih.  

 

Tanja Kosmač Zalašček  

Brez energije, medel nastop. S predstavitvijo ni prepričala. Na odgovore je korektno 

odgovarjala.  Ima vodstvene izkušnje z vodenjem enote (3 oddelki).  

 

dr. Ksenija Šajn 

Iznajdljiva, suveren nastop brez pripravljene predstavitve. Brez izkušenj v predšolski 

vzgoji, zato obstaja dvom, da bi bila avtoriteta strokovnemu kadru. Brez vodstvenih 

izkušenj.  
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Barbara Vodeb 

Dobra predstavitev, pozitivna in energična oseba, veliko vzgojiteljskih izkušenj. 

Kandidatka nima vodstvenih izkušenj, nezadovoljna z vodstvom v vrtcu, kjer trenutno 

dela. Humor in pozitivno klimo je v trenutku prenesla na strokovni kader. Zaveda se 

pomanjkljivosti trenutnega trenda strokovnega dela.  

 

Po oblikovanju mnenj je Urška Jerman zapise za vse kandidatke prebrala.  

 

SKLEP: Člani Sveta staršev Vrtca Tržič soglasno potrjujejo oblikovane zapise.  

 

 

Namestnik predsednika Sveta staršev Vrtca Tržič je sejo zaključil ob 19.40 uri. 

 

 

Zapisala:    Namestnik predsednika Sveta staršev Vrtca Tržič 

Urška Jerman          Marko Grohar    

 

 

 

 

 


