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Z A P I S N I K  

 
 

10. seje SVETA ZAVODA Vrtca Tržič, ki je bila v četrtek, 14. 6. 2018, ob 17.30 v zbornici 

enote Palček. 

 

Prisotni člani sveta zavoda: 

Jure Zadnikar – predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič, predstavnik staršev, Vesna Polajnar – 

podpredsednica Sveta zavoda Vrtca Tržič, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, Urška Jerman – 

predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, Mira Čemažar – predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, 

Andreja Pogačnik – predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, Marija Langus – predstavnica 

zaposlenih Vrtca Tržič, Senta Lorenčič – predstavnica staršev, Anton Kramarič – predstavnik 

občine ustanoviteljice, Nevenka Cotelj – predstavnica občine ustanoviteljice,  

 

Drugi prisotni: Mira Lauseger – nedavna sindikalna zaupnica Vrtca Tržič, nadomešča Andrejo 

Stanek 

 

Opravičeno odsotna: Maja Meglič Klemenčič – predstavnica staršev, Anže Perčič – predstavnik 

občine ustanoviteljice 

 

Zapisnikar seje je Kristina Lindav.  

 

Dnevni red:  

1. Pregled zadnjega zapisnika in realizacija sklepov zadnje seje (Jure Zadnikar). 

2. Evalvacija strokovnega dela Vrtca Tržič v šolskem letu 2017/2018 (Tatjana Blaži) 

3. Razpis brezplačnega programa za 5-6 let, financiranega s strani ministrstva (Tatjana 

Blaži) 

4. Sprememba Pravilnika o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest Vrtca Tržič 

(Tatjana Blaži) 

5. Razno. 
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Ad 1. 

Predsednik se je zahvalil vsem prisotnim za odziv na vabilo in predstavil dnevni red. Dnevni red 

je bil soglasno potrjen. 

Pri pregledu zapisnika je izpostavil sprejete sklepe prejšnje seje. 

Mira Čemažar se je navezala na kontekst prejšnje seje, in sicer v kateri krajevni skupnosti je 

enota Palček. Povedala je, da se je ob praznovanju 70-letnice enote Palček obrnila na krajevne 

skupnosti, od koder prihajajo otroci, odziv je bil izjemen v obliki finančne podpore. Izrazila je 

veliko pohvalo, prav tako članici sveta zavoda Maji Meglič Klemenčič, ki se je izkazala s 

pomočjo prek podjetja, kjer je zaposlena.  

 

Ad 2.  

Ravnateljica je povedala, da poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta še nastaja, oddati ga 

moramo do sredine julija. Poudarila je, da je bilo spremljanje strokovnih delavcev prek šolskega 

leta opravljeno 29-krat, medsebojnih spremljanj pa je bilo 17. Odzivi na medsebojno spremljanje 

dela so zelo pozitivni, vodstvo opaža, da znajo biti strokovni delavci samokritični in 

konstruktivno kritični do drugih – tu se vidi napredek od preteklega dela. Izpostavila je 

obogatitvene dejavnosti za otroke – tečaj smučanja in plavanja, izleti, obiski gledališča, narodne 

galerije, vsaj eno dejavnost je imel vsak oddelek zase, v poletnem času bomo namenili sredstva 

za obisk Gorenjske plaže, tudi s prevozom za enoto Križe. Med projekti poteka  

rekonceptualizacija časa – spremljanje prehranjevanja, počitka; v oddelke se je vključevala 

svetovalna delavka in tudi tu opazovala, kako se rdeča nit tega leta realizira – individualizacija 

in diferenciacija skozi dnevno rutino. Pri tem ugotavljamo, da nas ovira prostorska omejenost, z 

dodatnimi prostori bi pridobili otroci, ki ne spijo več. Učno okolje pa se izboljšuje z različnimi 

sredstvi tudi na igriščih, poleg igralnic (Korak za korakom, spremljanje dela v Slovenski 

Bistrici). Zelo uspešni smo bili pri prijavah na razpis ministrstva: Prva zaposlitev – Pomočnik 

vzgojitelja sem; v vseh treh razpisnih obdobjih smo bili izbrani, v prvih dveh obdobjih s po eno 

delavko, v tretjem pa kar z dvema. Večje možnosti imamo na račun slabih koeficientov občine 

(razvitost), hkrati pa pristopamo k temu tudi zaradi reševanja spremstva otrokom s posebnimi 

potrebami. Projektno delo je tudi v distribuiranem vodenju, strokovni delavci torej dobivajo 

zadolžitve prek strokovnih starostnih aktivov, imeli smo preverjanje s strani mag. Petra Markiča 

s Šole za ravnatelje, v obliki intervjujev s sodelujočimi; delo je pohvalil in nas spodbudil k 

nadaljnjemu sodelovanju, načrtujemo delavnice, za katere so dale pobudo strokovne delavke. 

Sodelovali smo v eTwinning projektu Knock-knock, ki se zaključuje v juniju. V vrtcu živi tudi 

projekt Tržič, mesto dobrih misli in želja, sodelovali smo na zaključni prireditvi. Ostali projekti, 
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opisani tako na spletni strani kot v Letnem delovnem mačrtu, v konkretnih smereh potekajo 

naprej.  

Ravnateljica meni, da je za nami lepo leto, v povezovanju, minilo je hitro. Glede bolniških 

odsotnosti nam je prvo polovico šolskega leta dobro kazalo, a v maju je bilo veliko bolniških 

odsotnosti. Veliko smo delali na odnosih, reševali osebne težave, tudi med starši. Opažamo porast 

števila otrok s posebnimi potrebami, čakamo že 8. odločbo o usmerjanju, veliko je primerov 

odloženega šolanja. Zato smo pridobili prostor v Krajevni skupnosti Kovor, da v jeseni odpiramo 

še 30. oddelek. Glede števila oddelkov v OŠ Tržič še ni zagotovo, čez poletje bomo morda še v 

negotovosti, kljub temu, da so starši neučakani, saj jih razumljivo zanima ta situacija.  

Članice sveta zavoda so vprašale, če se morda išče rešitve v izgradnji nove enote. Predstavnica 

občine Nevenka Cotelj pojasnjuje, da se občina trudi reševati problem, vlaga veliko, a 

kratkoročni plani niso v tej smeri, veliko socialnih problemov države je prenesenih na občine. 

Ravnateljica doda, da ves čas skupaj z občino iščemo rešitve in ta prostor v KS Kovor je taka 

rešitev. 

Predsednik sveta zavoda Jure Zadnikar je izrazil skrb, ali je večnamenski prostor primeren za 

delovanje oddelka. Zadnikar poudari, da gre za zasilno reševanje, prostor v Kovorju se mu s 

stališča higiene ne zdi primeren (zabave za rojstni dan naj bi bile stalnica v tem prostoru). Bolje 

bi bilo urediti prostor na podstrešju, ki še ni izdelan. Predlaga, da bi se občina zavezala v enem 

letu urediti zgornji prostor. Prav tako vidi potencial v financah same KS Kovor, v smeri 

prizadevanj za lastne otroke.  

Ravnateljica Tatjana Blaži pove, da  je ob ogledu ocenila, da so prostori čisti, tudi predsednik KS 

zagotavlja, da je in bo poskrbljeno za čistočo. Nevenka Cotelj, predstavnica občine 

ustanoviteljice, opozarja, naj bo vrtec pozoren ob sklepanju pogodbe o najemu, da bodo 

opredeljeni pogoji higiene. Prostor v Kovorju ravnateljica pohvali, pove, da so prostori lepi, 

igrišče je pred stavbo, dragocena je neposredna bližina narave. Občina tudi že razmišlja o izdelavi 

podstrešja v isti stavbi. Ravnateljica se strinja s predlogom članov zavoda, da se kot pogoj za 

sklenitev pogodbe predlaga, da v prostoru ni zabav.  

Andreja Pogačnik dodaja, da se prostorski problem vleče že vrsto let, že desetletje je enota Križe 

brez telovadnice, prav tako enota Deteljica.  

Prirast otrok je konstanten, okoli 150 otrok na leto. Občina je, pove Blažijeva, seznanjena s 

problematiko, enota Deteljica je deležna energetske sanacije, ki pa prostorskega problema ne 

rešuje, temveč primernost prostorov. Ravnateljica dodaja, da je za prostorski načrt vrtec dal 

pripombe in predloge, a to so dolgotrajni postopki in izgradnja dodatnih prostorov ni v 

kratkoročnih planih.  
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Ad 3. 

Ravnateljica je omenila, da objava programa za 5 do 6-letne otroke, ki vrtca ne obiskujejo, s 

strani ministrstva še ni izvedena, ko pa bo soglasje dalo ministrstvo (prek poletja), lahko 

razpišemo program. 15. oktober in 15. marec bosta razpisna roka. Program naj bi bil izveden v 

popoldanskem času, kot so zdaj Cicibanove urice. S tem programom zato ne bi reševali 

prostorske stiske. 

 

Ad 4. 

Spremembo Pravilnika o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest Vrtca Tržič je 

predstavila ravnateljica Tatjana Blaži, in sicer da smo pridobili soglasje občine ustanoviteljice in 

pozitivno mnenje sindikata, da se je sistemiziralo delovno mesto Spremljevalca za nudenje 

fizične pomoči otrokom s posebnimi potrebami (sprememba, opis delovnega mesta, soglasje 

občine ustanoviteljice in mnenje sindikata so priloge k zapisniku). Pove, da po drugih vrtcih to 

že imajo, pri nas smo reševali to situacijo s sklepanjem podjemnih pogodb, kar pa je dražje in 

manj ugodno s stališča delavca. To zaposlitev krije občina posebej, ne krije se iz cene programa. 

Predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič je prosil za glasovanje o predlogu spremembe Pravilnika o 

sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest Vrtca Tržič. 

 

SKLEP: Svet zavoda Vrtca Tržič soglasno potrjuje Spremembo Pravilnika o sistemizaciji in 

notranji organizaciji delovnih mest Vrtca Tržič. 

 

 

Ad 5.  

Jure Zadnikar je izrazil nezadovoljstvo s komunikacijo vodstva vrtca in iz tega ter osebnih 

razlogov podal odstop z mesta predsednika Sveta zavoda Vrtca Tržič.  

Izpostavil je primer neobveščenosti o primeru pobega otroka iz enote Križe. Mira Lauseger je 

povedala, da se je zgodilo med igro otrok na igrišču, dva dni pred dogodkom je bilo igrišče 

pregledano s strani strokovnjaka, strokovne delavke so zaupale v ugotovitve, da je ograja varna. 

Otrok je ušel pod ograjo in čez travnik domov, vse pa se je srečno končalo, saj ga je stara mama 

pripeljala nazaj v vrtec. Zadnikar je poudaril, da ne očita napak v postopku ob tem dogodku, 

temveč neobveščenost s strani ravnateljice o pomembnih dogodkih. Pove, da prejema klice s 

strani staršev, ki pričakujejo pojasnila, ne želi biti več v situaciji brez odgovorov. Ravnateljica 

meni, da bi se lahko obrnil nanjo z vprašanji, da pa sta o zadostni obveščenosti govorila pred 
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časom in da je bilo izraženo obojestransko zadovoljstvo. Andreja Pogačnik meni, da bi težave s 

slabo komunikacijo bolje reševali prej, torej če bi nezadovoljstvo izrazil z opozorilom. Mira 

Čemažar navede primer, da je predstavnica sveta staršev na srečanju s starši poročala o sestanku 

sveta staršev, da torej komunikacija tu dobro poteka.   

Ravnateljica je omenila še anketo med starši, ki jo je rešila tretjina staršev, zadovoljstvo je na 

visoki ravni.  

Anton Kramarič je omenil odgovornost za rešitve, želi si spoznati še odnose v vrtcu – 

pričakovanja staršev, otrok, zaposlenih oz. kaj pričakuje družba od vrtca. Razvila se je diskusija, 

zakaj se vrtec trudi sprejeti vse otroke in na račun česa. Vesna Polajnar je razmišljala o dolžnostih 

staršev, ne le pravicah, ter o dolžnostih strokovnega kadra. Urška Jerman je povedala, da ima 

vsaka skupina predstavnika v svetu staršev, vsem staršem odgovarjamo na vsa vprašanja. Člani 

sveta zavoda ugotavljajo, da se na sestankih staršev vprašanja ne pojavljajo, starši se ne oglasijo, 

nekje se torej vprašanja ustavijo. Če pridejo na upravo, se jim vedno odgovori.  

Ravnateljica doda, da se v posebnih situacijah sledi predpisanemu protokolu, res pa ni bil takoj 

obveščen predsednik sveta zavoda, to je stvar, ki se v prihodnje ne bo ponovila, zagotavlja.  

 

Razvila se je diskusija o predlogu izvedbe volitev novega predsednika. Člani so se soglasno 

strinjali, da se volitve predsednika in namestnika predsednika izvede takoj.  

Urška Jerman je za predsednico predlagala Vesno Polajnar, Vesna Polajnar pa je za namestnico 

predsednice predlagala Urško Jerman. Obe sta ustno soglašali s kandidaturo za omenjeni funkciji.  

Člani sveta zavoda so glasovali o predlogu z dvigom rok. 

 

SKLEP: Svet zavoda Vrtca Tržič je potrdil Vesno Polajnar za predsednico Sveta zavoda Vrtca 

Tržič ter Urško Jerman za namestnico predsednice Sveta zavoda Vrtca Tržič, in sicer za čas do 

konca trajajočega mandata, ki se izteče v juniju 2020. 

 

Ravnateljica se je zahvalila za sodelovanje in pomoč. Zaključuje z mislijo, da se učimo celo 

življenje.  

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

Zapisnikar:       Predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič 

Kristina Lindav     Jure Zadnikar 


