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ZAPISNIK
11. seje SVETA ZAVODA Vrtca Tržič, ki je bila v torek, 10. marca 2015, ob 17. uri v enoti
Palček.
Prisotni člani Sveta zavoda Vrtca Tržič:
Jure Zadnikar – predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič, predstavnik Centralnega sveta staršev,
Tatjana Križnar – predsednica Centralnega sveta staršev, Urška Jerman – predstavnica Vrtca
Tržič, Ana Peharc – predstavnica Vrtca Tržič, Suzana Smolej – predstavnica Vrtca Tržič,
Barbara Kovačič – predstavnica Vrtca Tržič, Marija Langus – predstavnica Vrtca Tržič, Žaneta
Jerkič – predstavnica ustanovitelja, Nevenka Cotelj – predstavnica ustanovitelja, Mira Lauseger
– predsednica sindikata Vrtca Tržič.
Drugi prisotni: mag. Nataša Durjava – ravnateljica Vrtca Tržič, Tatjana Blaži – pomočnica
ravnateljice, Rok Zupan – računovodja, Lea Stritih – zapisnikar.
Opravičeno odsotni: Jasmin Kukavica – predstavnik ustanovitelja
Neopravičeno odsotni: Borut Raztresen – predstavnik Centralnega sveta staršev Vrtca Tržič
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka in realizacija sklepov.
2. Pregled in potrditev poslovnega in finančnega poročila (Nataša Durjava, Rok Zupan) –
*priloga.
3. Predlog za prerazporeditev presežka iz preteklih let.
4. Pravilnik o uporabi službenega telefona – predlog sprememb.
5. Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice za leto 2014.
6. Pobude, predlogi, vprašanja.
*Vabilu prilagamo poslovno in finančno poročilo.

Ad. 1 Pregled zapisnika zadnjega sestanka in realizacija sklepov
Pogodba o zaposlitvi ravnateljice mag. Nataše Durjava je bila realizirana.
Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno sprejel zapisnik prejšnjega sestanka.
Ad. 2 Pregled in potrditev poslovnega in finančnega poročila
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je izpostavila naloge ravnatelja in prebrala odgovornosti le
tega. Povedala je, da je v času svojega mandata spodbujala vizijo in prednosti dela vrtca. Ves
čas je skrbela za kakovost dela, sledila izboljšavam, dajala poudarek rutini − rekonceptualizaciji
dela, kolegialnim hospitacijam, opazovanju otrok, sodelovanju s starši. Veliko energije je bilo
vložene tudi v mednarodno sodelovanje. Povedala je, da so bili vsi cilji, ki so bili zastavljeni,
realizirani. Število otrok je bilo enako kot v preteklem letu. Dodala je, da so vsi skupaj ves čas
stremeli k racionalnemu poslovanju. Izvedena je bila večja adaptacija enote Lom, prav tako pa
tudi nekaj manjših adaptacij v ostalih enotah.
Povedala je, da je napisala članek z naslovom Razvijanje dobre tehnike opazovanja in
dokumentacija otrokovega razvoja in napredka.
V zvezi z neporavnanimi obveznostmi oskrbnin je Urška Jerman povedala, da se nam dolg
načeloma ni povečal, le v zadnjem mesecu je nekoliko narasel (na 31.000 EUR), kar je po vsej
verjetnosti posledica poznega prihajanja odločb iz CSD. Veliko truda je vloženega v to, da bi
poravnali vse obveznosti, vendar kdaj tudi neuspešno. Gospa Tatjana Križnar je na tem mestu
želela še dodatne informacije glede poplačila dolga. Zanimalo jo je, če gre za dolžnike, ki
svojega dolga zaradi finančne stiske res ne morejo poravnati, ali gre med njimi tudi za tiste
dolžnike, ki bi dolg lahko poplačali, pa se temu uspešno izmikajo. Urška Jerman je povedala,
da gre tudi za dolžnike, ki bi svoj dolg lahko poravnali.
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je poudarila, da od ustanoviteljice dobivamo sredstva, tudi
za dodatno pomoč otrokom z posebnimi potrebami. Največji problem Vrtca Tržič so bolniške
odsotnosti. Vsako leto jih je več, verjetno tudi zaradi velikega odstotka starejše populacije. V
preteklem letu je bilo veliko poudarka na promociji zdravja in na preventivnem delovanju.
Veliko prostovoljcev je bilo vključenih v delo, kar v bodoče ne bo več možno zaradi inšpekcije.
Velika težava Vrtca Tržič je izčrpanost delavcev.
V letu 2014 se je stopnja izobrazbe povečala. Ena oseba je opravljala volontersko pripravništvo.
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Jure Zadnikar je poudaril, da je v poslovnem in finančnem poročilu nekaj zadev pisanih na
osebni ravni, kar bo potrebno izločiti.
Zanimal ga je stavek na strani 86: »/…/ pritiski zaposlovanja s strani Občine«. Ravnateljica
mag. Nataša Durjava je pojasnila, da je potrebno zaposlovati kader iz občine Tržič. Na razpis
se prijavljajo kandidati s končano srednjo vzgojiteljsko šolo in tudi kandidati s končano drugo
srednjo šolo in narejeno dokvalifikacijo. V kolikor bi Vrtec Tržič upošteval želje in smernice
ustanoviteljice, bi pretežno zaposlovali kader z dokvalifikacijo. Vrtec Tržič si želi kadra z višjo
stopnjo izobrazbe.
Jure Zadnikar je izpostavil, da je potrebno popraviti še povedi na straneh 74 in 81.
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je Jureta Zadnikarja prosila, da skupaj odpravita
nepravilnosti.
Rok Zupan je pojasnil finančni del poročila. Povedal je, da so se prihodki in odhodki znižali.
Poudaril je, da so prilivi s strani Občine Tržič redni. Plače se lahko normalno izplačujejo. V
naslednjem letu je več sredstev namenjenih za dodatno strokovno pomoč, saj je iz leta v leto
več takšnih primerov. Prihodki Občine Tržič znašajo 60 %. Potem so še prihodki Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport, prihodki oskrbnin in dodatnih dejavnosti. Od 1. 11. 2013
dalje veljajo enake cene programov.
Sredstva za dodatne dejavnosti so bile v preteklem letu črpane v celoti, kar je zelo dobro tudi
za otroke. V letošnjem letu višina teh sredstev ostaja enaka.
Stroški so se v celotni masi v primerjavi z letom 2013 povečali, predvsem zaradi rednega
povišanja cen živil in seveda večjega števila otrok.
Rok Zupan je poudaril, da iščemo rezerve, pri hrani in materialu ne želimo varčevati, saj otroci
ne smejo čutiti sprememb. Stroški dela (75 %) so se zmanjšali, kar je posledica ukrepov države.
Investicije za osnovna sredstva so znašale 12.600 EUR. 25.000 EUR je namenjenih investicijam
in vzdrževanju. Vsaka enota je prejela del sredstev. Trudimo se, da se sredstva porabijo
namensko.
Mira Lauseger je podala vprašanje glede višine odpravnine pomočnici vzgojiteljice. Rok Zupan
ji je pojasnil, da zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini
treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oz. tri zadnje
plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo
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obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. s posebnimi predpisi, v katerih je urejena
pravica do starostne pokojnine.
Tatjana Križnar je Roka Zupana vprašala glede porabe presežka prihodkov nad odhodki
preteklih let. Rok Zupan ji je pojasnil, da se sredstva porabljajo za investicije v osnovna sredstva
in vzdrževanje vrtca.
Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno sprejel poslovno in finančno poročilo.
Ad. 3 Predlog za prerazporeditev presežka iz preteklih let
Rok Zupan je predlagal, da se denar od presežka porabi za vidnejše stvari. Presežek želimo
porabiti za nadstrešek v enoti Križe, in sicer pred vhodom v centralno kuhinjo. Zadeva je bila
že predstavljena Občini Tržič.
Najugodnejša ponudba je v vrednosti 6540 EUR brez DDV. Konstrukcija je kovinska, dim. 8
x 6 m (gre za manj kot 50 m2). Z nadstreškom bi olajšali delo predvsem vozniku kombija, ki
oddaja hrano, saj je v neugodnih vremenskih razmerah v zelo težkem položaju.
Druga stvar pa je nakup dodatnega serverja in licenc za protivirusno zaščito, predvsem zaradi
nevarnosti izgube podatkov. Rok Zupan je namreč ugotovil, da nimamo ustreznega soglasja.
Zanima ga mnenje o nakupu (stroški: 1245 EUR).
Rok Zupan je povedal, da se je nekaj podatkov spremenilo v poročilu o popisu, ki je bil sprejet
na 48. korespondenčni seji.
Sklep 1: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno sprejel predloge o porabi presežka.
Sklep 2: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno potrdil popravek glede poročila o popisu.

Ad. 4
Sprememba 10. člena Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov v Vrtcu Tržič. V 10.
členu omenjenega pravilnika je navedeno, da smejo uporabniki v zvezi z izvrševanjem
službenih obveznosti mesečno komunicirati v obsegu, ki ne presega:


20,00 eur za ravnatelja,



15,00 eur za pomočnika ravnatelja,



15,00 eur za svetovalno službo,



10,00 eur za vodje enot,



10,00 eur za hišnika,
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10,00 eur za dislocirane enote.

Navedeni zneski ne vsebujejo davka na dodano vrednost in mesečne naročnine.
Jure Zadnikar je povedal, da so zneski v pravilniku prenizki glede na stroške, ki nastajajo.
Potrebno bi bilo izbrati paket, ki zajema kar največ minut pogovorov za čim nižjo mesečno
naročnino.
Spremeniti je potrebno 10. člen Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov v Vrtcu
Tržič. Izbere se najugodnejša varianta različnih operaterjev, seveda tistih z najboljšo
pokritostjo.
Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno sprejel pobudo za spremembo 10. člena Pravilnika
o uporabi službenih mobilnih telefonov v Vrtcu Tržič, in sicer izbere se najugodnejšega
operaterja z najboljšo pokritostjo ter zakupi pakete, ki jih zaposleni ne smejo presegati.
Ad. 5 Ocenjevanje uspešnosti ravnateljice za leto 2014
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je še enkrat poudarila, da je skrbela za izvrševanje zadev, ki
so poudarjene v točkah ocenjevanja.
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je zatem zapustila prostor.

Jure Zadnikar je vsem prisotnim predstavil ocenjevalni list, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Ocenjujejo se štiri področja, in sicer:
1. Realizacija obsega programa (do 25 %)
2. Kakovost izvedbe programa (do 35 %)
3. Razvojna naravnanost zavoda (do 35 %)
4. Zagotavljanje materialnih pogojev (do 5 %)
Vsi člani Sveta zavoda Vrtca Tržič so nato skupno ocenili ravnateljico.
Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je s 100 % ocenil uspešnost ravnateljice za leto 2014. Kopijo
ocene bo Svet zavoda Vrtca Tržič s povratnico posredoval na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
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Ad. 6 Pobude, predlogi, vprašanja

Kadrovske prerazporeditve
Kadrovske prerazporeditve pri nekaterih starših predstavljajo težavo, tudi za otroka, zato je ga.
Tatjana Križnar na Svet zavoda Vrtca Tržič naslovila vprašanje, opozorilo in predlog o
izvajanju le tega. Jure Zadnikar je kot odgovor na to vprašanje povedal, da so po njegovem
mnenju, tudi če pogleda na zadevo kot starš, spremembe dobrodošle in večinoma na otroke ne
vplivajo, vplivajo le na starše.
Pomočnica ravnateljice Tatjana Blaži je povedala, da iz lastnih izkušenj lahko pove, kako
pomembno je, da se menjajo kadri. Gre predvsem za osebno rast posameznika. Poudarila je, da
razume, da je spremembe težko sprejeti, vendar s tem veliko pridobiš. Za otroke je pomembno,
da dobijo raznolik pristop in pogled na delo. Ob vsem tem so, če se le da, upoštevane tudi želje
delavcev.
Tudi Mira Lauseger je poudarila, da je pomembno, da se upošteva želje zaposlenih in da se
strinja s prerazporeditvami, če so usklajene z zaposlenimi.
Marija Langus je spregovorila o svoji življenjski poklicni poti kot vzgojiteljica. Danes je zelo
zadovoljna, spominja pa se, kako zelo jo je prizadela selitev iz prve enote, kjer je delala. Danes
pravi, da se je s tem veliko naučila in pridobila.
Tudi Ana Peharc je povedala, da je osebna navezanost po nekaj letih ovira profesionalnemu
razvoju. Poudarila pa je, da je predvsem za otroke dobro, da vsaj ena od tima prvo leto ostane
v skupini.
Barbara Kovačič je dodala, da so vzgojiteljice različne, vsaka močna na različnem področju,
zato otroci potrebujejo raznolikost, saj s tem pridobijo različna znanja.
Tatjana Križnar je obrazložila, da se že nekaj časa govori, da bo šel tim v Lomu narazen. To jo
je kot starša tudi prestrašilo, zato je na Svet zavoda Vrtca Tržič podala to vprašanje.
Tatjana Križnar se je strinjala s povedanim in prepustila odgovornost vodstvu Vrtca Tržič.

Neodjavljeni otroci in prehrana med prazniki
Med prazniki oz. počitniškimi dnevi je v Vrtcu Tržič veliko manj otrok kot običajno. Na Svet
zavoda Vrtca Tržič je bila naslovljena prošnja, da se Centralnemu svetu staršev staršem še
enkrat preda prošnjo po odjavi otroka. Težava se pojavlja zaradi planiranja velikega števila
delavcev in tudi zaradi ogromnih količin hrane, ki ostaja.
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Sanacija stene v kuhinji enote Križe (seznanitev)
V kuhinji je dotrajana vodovodna napeljava, posledično pa namočena stena. Rok Zupan je
prisotne seznanil z izvedbo sanacije in zneskom najcenejše ponudbe 1258 eur.
Tatjana Blaži je dodala, da je v enoti Križe tudi del sanitarij dotrajan, kjer bo potrebna obnova.
Anketa, ki jo je pripravil občinski svetnik g. Godnov − Vzdušje v Vrtcu Tržič, na predlog
Občinskega sveta Občine Tržič
Jure Zadnikar je povedal, da je anketa preveč politično usmerjena. V uvodu je žaljiva do
ravnateljice mag. Nataše Durjava, vprašanja so slabo in žaljivo zastavljena.
Tatjana Križnar je na glas prebrala vprašanja ankete.
Jure Zadnikar je predlagal, da se sestavi veččlansko komisijo, ki bo sestavila vprašanja. Anketo
je potrebno razširiti, usmeriti v problem, zakaj ravnateljica ni dobila večinske podpore med
zaposlenimi.
Ravnateljica mag. Nataša Durjava je poudarila, da je težavo potrebno reševati znotraj hiše, tukaj
in zdaj, saj zunanji sodelavec ne bi mogel tako hitro dobiti jasne slike.
Mira Lauseger je povedala, da so odnosi neiskreni, ljudje ne povejo vsega, kar mislijo. Potrebna
je razlaga, kaj ljudi moti. Predlog je, da anketo izpolnijo vsi zaposleni in ne samo strokovni
kader. Anketa bi bila v elektronski obliki.
Člani komisije bodo: Jure Zadnikar (predstavnik staršev), Nevenka Cotelj (predstavnica
občine), Tatjana Blaži (predstavnica vzgojiteljev), Mira Lauseger (predstavnica sindikata).
Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno sprejel predlagano komisijo.
Urška Jerman je na Svet zavoda Vrtca Tržič naslovila vprašanje glede neporavnanih
obveznosti, ki so v izvršbi:
Vrtec Tržič ima nekaj izvršb, ki se še ne plačujejo in se po vsej verjetnosti tudi ne bodo. To so
izvršbe, katerih dolžniki so se preselili v drugo državo, bodisi so to dolžniki, ki prejemajo le
denarno pomoč oziroma nerubljiva sredstva. Zanimalo jo je, koliko časa naj ima Vrtec Tržič
odprto izvršbo, preden znesek predlaga v odpis, saj kljub temu da se znesek ne plačuje, stroški
izterjave naraščajo (izvršitelj).
Jure Zadnikar je povedal, naj bo najdaljši rok 5 let in individualna obravnava vsakega primera
posebej. Urška Jerman bo do naslednje seje pripravila seznam, katere odpise predlaga.
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Pohvala
Ravnateljica je Urško Jerman pohvalila, ker se za Vrtec Tržič tako trudi, da bi pridobila
sredstva.
Sejo smo zaključili ob 19.15.

Zapisnikar:
Lea Stritih
Ravnateljica Vrtca Tržič:

Predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič:

mag. Nataša Durjava

Jure Zadnikar
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