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ZAPISNIK
15. seje SVETA ZAVODA Vrtca Tržič, ki je bila v četrtek, 3. marca 2015, ob 17. uri v zbornici
enote Deteljica.
Prisotni člani Sveta zavoda Vrtca Tržič:
Jure Zadnikar – predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič, predstavnik Centralnega sveta staršev,
Urška Jerman – predstavnica Vrtca Tržič, Ana Peharc – predstavnica Vrtca Tržič, Suzana
Smolej – predstavnica Vrtca Tržič, Nevenka Cotelj – predstavnica ustanoviteljice, Barbara
Kovačič – predstavnica Vrtca Tržič, Žaneta Jerkič – predstavnica ustanoviteljice
Drugi prisotni: mag. Nataša Durjava – ravnateljica Vrtca Tržič, Tatjana Blaži – pomočnica
ravnateljice Vrtca Tržič, Mira Lauseger – predstavnica sindikata, Metka Kočar – računovodja
Vrtca Tržič, Marija Sušnik Brovč – predsednica inventurne komisije (pri 2. točki)
Opravičeno odsotni: Borut Raztresen – predstavnik Centralnega sveta staršev, Marija Langus
– predstavnica Vrtca Tržič, Metka Gaberc – predsednica Centralnega sveta staršev,
Neopravičeno odsoten: Jasmin Kukavica – predstavnik ustanovitelja

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov zadnje seje (Jure Zadnikar).
2. Poročilo in potrditev poročila inventurne komisije (Marija Sušnik Brovč).
3. Sprejem Letnega poročila Vrtca Tržič za leto 2015 (Nataša Durjava, Metka Kočar).
4. Potrditev Finančnega plana za leto 2016 (Metka Kočar).
5. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2015 (Jure Zadnikar).
6. Razno.

Jure Zadnikar, predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič, je prisotnim predstavil dnevni red.
Sklep: Člani Sveta zavoda Vrtca Tržič so soglasno potrdili dnevni red.

Ad. 1
Predsednik je pri pregledu prejšnjega zapisnika ugotovil, je bil sklep o nakupu pomivalnega
stroja realiziran. Drugih točk, ki bi imele daljnosežne posledice in bi potrebovale nadaljnjo
obravnavo, ni bilo. Pripomb na zapisnik ni bilo.
Sklep: Zapisnik 14. seje Sveta zavoda Vrtca Tržič je bil sprejet.

Ad. 2
Poročilo inventurne komisije je predstavila Marija Sušnik Brovč in je priloga tega zapisnika.
Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je potrdil poročilo inventurne komisije.

Ad 3.
Ravnateljica je ob Power Point predstavitvi prestavila letno poročilo za leto 2015. Izpostavila
je prvenstveno skrb za otroke in usmerjenost v profesionalni razvoj zaposlenih, lani s
poudarkom na kontinuiranem spremljanju in vrednotenju dela vzgojiteljic kot tudi nadgradnja
v stroki – spremljanju dela pomočnic vzgojiteljic. Predstavila je projekte v vrtcu,
izobraževanja, mednarodno sodelovanje. Naštela je tudi težave, s katerimi se zavod sooča,
najbolj pereče so bolniške odsotnosti, slab položaj pomočnic vzgojiteljic v primerjavi z
vzgojiteljicami, pomanjkanje strokovne pomoči (logoped, specialni pedagog). Predstavila je
izvajanje promocije zdravja. Izrazila je stremenje k zaposlovanju kakovostnega kadra.
Urška Jerman je predstavila neporavnane obveznosti s strani staršev, ki so vsako leto nekoliko
manjše, letos je teh obveznosti zapadlega dolga okoli 13.000 evrov. Stanje, pravi, še ni
alarmantno, pri tretjini izvršb smo uspešni, kar je pričakovano stanje.
Ravnateljica je pohvalila strokovni kader, ki je fleksibilen – tudi v situaciji na Deteljici, kjer
so se odpovedali polovici telovadnice, da je lahko zaživel novi oddelek.
Metka Kočar je predstavila finančni del letnega poročila s Power Point predstavitvijo,
sistematično po prihodkih in odhodkih.
Jure Zadnikar je vprašal, kakšno je dejansko stanje financ in kakšen je planiran
presežek/izguba za 2016. Metka Kočar je odgovorila, da je okoli 36.000 evrov na računu,
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ostalo pa je v terjatvah in zalogah. Za leto 2016 se predvideva okoli 17.000 evrov izgube, ker
se predvideva sprostitev nekaterih intervencijskih ukrepov na področju plač zaposlenih v
javnem sektorju (napredovanja, višji regres za letni dopust, sprostitev plačnih razredov, višje
premije kolektivnega dodatnega zavarovanja).
Jure Zadnikar meni, da naj se presežek upošteva pri izračunu cene, da ne bo prišlo do zvišanja
le-te. Več let se ustvarja presežek, cena pa se ni znižala, ne odobrava, da se presežek porabi za
investicije. Nevenka Cotelj je povedala, da ministrstvo priporoča porabo za investicije. Tema
porabe presežka bo še v planu.
Sklep: Svet zavoda je soglasno potrdil Letno in finančno poročilo za leto 2015.

Ad 4.
Metka Kočar je s Power Point predstavitvijo predstavila finančni plan za leto 2016. Jure
Zadnikar je vprašal o investicijah in težnjah po nakupu pomivalnega stroja ter kaj se bo
naredilo, da se bo realizirala kakšna večja investicija (popravilo oz. zamenjava ograje pri enoti
Palček, obnova strehe in zamenjava strešne kritine na enoti Palček, energetska sanacija v enoti
Deteljica). Metka Kočar je povedala, da se bo za novo ograjo v Palčku porabilo okvirno 6.500
evrov in da bo vrtec poskušal pridobiti še kakšna sredstva, kot npr. donacije (do sedaj smo
zbrali 1.555,22 evra). Glede energetske sanacije enote Deteljica pa Nevenka Cotelj pravi, da
se tu še čaka razpis, kar se sicer čaka že leto in pol.
Jure Zadnikar se boji reakcije s strani staršev, zakaj plačujejo preveč, če ni treba. Nevenka
Cotelj pojasnjuje, da je bil presežek ustvarjen zaradi zamrznitve plač. To je leta 2012, od
takrat se je cena znižala za 3 odstotke.
Na vprašanje, koliko sredstev bo občina namenila za investicije, Nevenka Cotelj odgovarja,
da realne možnosti obsegajo vsoto v investicijskih transferjih. Proračun je napet za vse
porabnike, ni pa pristojna za ta pojasnila. Pohvalila je prihranek na pisarniškem materialu. Vsi
se strinjajo, da se na otrocih ne sme varčevati.
Metka Kočar je povedala, da se je spremenila metodologija izračuna cene programa in da se
boleznine zdaj krijejo iz cene programa.
Jure Zadnikar je pripomnil, da ni prostora za manevriranje, saj je finančno vse na plečih
zavoda.
Nevenka Cotelj je povedala, da je 12.000 evrov namenskih sredstev za obogatitvene
dejavnosti, to bi bilo možno prerazporediti, kar pa gre spet na račun prikrajšanja otrok.
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Sklep: Svet zavoda je soglasno potrdil Finančni načrt za leto 2016.

Ad 5.
Svet zavoda se je posvetoval o ocenjevanju ravnateljice, ki je zapustila prostor. Predsednik
sveta zavoda je predstavil kriterije za ocenjevanje po danem obrazcu, ki je enak kot lani. Člani
sveta so ugotovili, da kriteriji niso primerni za ocenjevanje ravnatelja, temveč bolj za
ocenjevanje zavoda nasploh. Ugotovili so, da je vsem kriterijem popolnoma zadoščeno in so
potrdili 100-odstotno uspešnost.

Ad 6.
- Jure Zadnikar je predstavil rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih v Vrtcu Tržič, ki jo je
pripravil in analiziral Mitja Krajnčan. Rezultati so predstavljeni na 40 straneh. Jure Zadnikar
je predstavil, kako je analiza sestavljena. Mnenje g. Krajnčana je, da so ocene nad
povprečjem, nekje med dobrim in prav dobrim. Analiza bo poslana vsem članom sveta
zavoda po elektronski pošti. Za seznanitev zaposlenih z rezultati ankete Mira Lauseger
predlaga, da se objavi točno to, kar je posredoval g. Krajnčan, vključno z njegovim mnenjem.
Za vsako enoto se bo natisnil en izvod analize ankete za v zbornice. Komisija bo pripravila
tudi dopis – pojasnilo za zaposlene, ki ga bodo člani sveta zavoda korespondenčno potrdili.
Rezultati in en tiskan izvod analize bodo posredovani tudi na občino ustanoviteljico, z istim
pripravljenim dopisom.
- Jure Zadnikar je povedal, da je to bila zadnja seja v tej sestavi, junijska bo že konstitutivna,
prva z novim svetom za nov mandat.
Sejo smo zaključili ob 18.20.

Zapisnikar:
Kristina Lindav

Ravnateljica Vrtca Tržič

Predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič

.

mag. Nataša Durjava

Jure Zadnikar
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