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Z A P I S N I K  

 

4. seje SVETA ZAVODA Vrtca Tržič, ki je bila v sredo, 9. 6. 2021, ob 17.30 v enoti Palček 

 

Prisotni člani sveta zavoda: 

Petra Bodlaj – predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, predsednica Sveta zavoda Vrtca Tržič, Tina 

Golmajer – predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, Andreja Pogačnik – predstavnica zaposlenih 

Vrtca Tržič, Špela Štefe – predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič, Katja Potrebuješ – predstavnica 

staršev, Primož Uranič – predstavnik zaposlenih Vrtca Tržič, Ivan Kokalj – predstavnik občine 

ustanoviteljice 

 

Drugi prisotni: Tatjana Blaži – ravnateljica Vrtca Tržič, Andreja Stanek – sindikalna zaupnica 

Vrtca Tržič, Urška Jerman – knjigovodja Vrtca Tržič (pri točki 4) 

 

Opravičeno odsotni: Hati Matijaševič – predstavnica staršev, Anja Bakarič – predstavnica 

staršev, Anže Perčič – predstavnik občine ustanoviteljice, namestnik predsednice Sveta zavoda 

Vrtca Tržič,  Manca Gašperin – predstavnica občine ustanoviteljice 

 

Zapisnikar seje je Kristina Lindav, tajnica vrtca.  

 

Dnevni red: 

1. Pregled zadnjega zapisnika in realizacija sklepov zadnje seje (Petra Bodlaj) 

2. Seznanitev z novo ceno programa (Tatjana Blaži) 

3. Evalvacija strokovnega dela Vrtca Tržič v šolskem letu 2020/2021 (Tatjana Blaži) 

4. Predlog za odpis dolga in preplačil (Urška Jerman) 

5. Pobude, predlogi, vprašanja 

 

Ad 1. 

Predsednica sveta zavoda Petra Bodlaj je vse prisotne pozdravila in prosila za potrditev dnevnega 

reda, ki je bil soglasno potrjen. 

Pri pregledu zapisnika ni bilo pripomb. Zapisnik 3. seje je bil soglasno potrjen.  
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Potrjena sta bila sklepa 6. korespondenčne seje: 

SKLEP 1: Svet zavoda Vrtca Tržič soglaša k prerazporeditvi dela presežka prihodkov nad 

odhodki preteklih let za nakup kombiniranega vozila CITROEN Jumper FG L2H1CLUB 

2.2.HDI 140. 

 

SKLEP 2: V času razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji je poslovalni čas vrtca 

od 5.30 do 15.30. Za otroke staršev, ki se zaradi posebnih okoliščin individualno dogovorijo v 

vrtcu, se zagotovi podaljšanje poslovalnega časa v času razglašene epidemije do najkasneje 

16.30. 

 

Ad 2.  

Ravnateljica je pozdravila člane sveta in predstavnico sindikata na zadnji seji v tem šolskem letu.  

Nadaljevala je s predstavitvijo razlogov za dvig cene in navedla, da je bilo povišanje cene 

potrebno predvsem zaradi povečanih stroškov plač in drugih stroškov v zvezi z delovnimi 

razmerji. Cena se izračunava in usklajuje zakonsko, ko je to potrebno. Lani potreb za povišanje 

cene ni bilo. 

Občinski svet Občine Tržič je novo ceno že potrdil na svoji 20. redni seji 20. 5. 2021 in velja s 

1. 6. 2021. Glede na prejšnjo ceno gre za 3- oz. 4-odstotno povišanje. Starši plačujejo od nič do 

največ 77 % cene programa. Povišanje za tiste, ki plačujejo največ, je okoli 11 evrov. Velika 

večina staršev plačuje 35 % cene, zanje pa povišanje pomeni okoli 5 evrov višji mesečni račun.  

 

Ad 3. 

Ravnateljica je pri predstavitvi strokovnega dela Vrtca Tržič v šolskem letu 2020/2021 povedala, 

da je vrtec šolsko leto pričel z 32 oddelki na 8 lokacijah, prek leta je bilo načrtovano odprtje 

dodatnih dveh oddelkov. Oddelka v novih prostorih v Kovorju se odpirata s 1. 9. 2021. Prostori 

so prijetni, primerni za vse starosti otrok. Odprtje bo 5. 8. 2021 in člani sveta zavoda so toplo 

povabljeni na dogodek. Tudi v prihajajočem šolskem letu v Kovorju ostaja oddelek v dvorani 

KS.  

Delo in sestankovanje se je v času zaprtja vrtca v veliki meri preselilo na splet, strokovni delavci 

so se trudili ohranjati povezavo z otroki oz. družinami. Projekti so se z izvedbo prav tako izvajali 

na daljavo, strokovni kader se je tako tudi izobraževal, saj je bilo na voljo veliko kakovostnih 

seminarjev. Nekateri strokovni delavci so imeli tudi aktivno udeležbo na konferencah na daljavo. 

Izobraževanje oz. delavnice Šole za ravnatelje z naslovom Znamo komunicirati s starši.!? je 
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uspešno zaključeno, za naslednje šolsko leto pa se načrtuje rdeča nit strokovnega dela prav na 

temo komunikacije. 

Takoj ko je bilo spet mogoče, je potekalo spremljanje dela strokovnih delavcev, ki ga je izvedla 

pomočnica ravnateljice Mojca Janc, in sicer s svetovanjem pri projektnem načrtovanju, 

pregledom dokumentacije in pogovorom.  

Vodje vrtca so opravljale osebne razgovore, v največji meri ravnateljica sama. Reševale so tudi 

stiske staršev.  

Ena strokovna delavka je postala prva magistra predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič.  

Projektno se usposablja vzgojiteljica začetnica prek Šole za ravnatelje in dve vzgojiteljici – 

pomočnici prek Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport.  

Rdeča nit »Pejmo ven!« se dobro opazi na igriščih vseh enot, tudi med zaprtjem se je videlo, da 

vsi komaj čakajo, da se vrtec odpre. Otroci so se vrnili po zaprtju vrtca pozitivno naravnani, kljub 

začetnemu strahu, da bodo to obdobje zaznamovale stiske. 

120-letnico je vrtec praznoval z razstavo v Galeriji Atrij Občine Tržič v aprilu, namesto skupne 

prireditve bo po enotah otroke v juniju obiskal Klovn Jaka. Omogočeno je bilo fotografiranje, 

potekajo zaključki in izleti, tudi v Kekčevo deželo, česar se otroci zelo veselijo.  

Tako imenovani mehurčki po priporočilih NIJZ so za organizacijo dela oteževalna okoliščina, a 

za strokovno delo pomenijo še večjo povezanost med otroki in strokovnimi delavci, boljšo 

koncentracijo. 

Sodelovanje z okoljem je bilo to šolsko leto omejeno, a vendar pestro. Klima v ustanovi kljub 

ukrepom ostaja pozitivna, za kar je ravnateljica posebej hvaležna. Še vedno je visok delež 

bolniških odsotnosti, zato je vrtec zaposloval kader za nadomeščanje. Tudi med zaprtjem je tekel 

program preventive zdravja na delovnem mestu, po odprtju se zaposleni poslužujejo predvsem 

možnosti aktivnega odmora.  

Vse leto je močno zaznamovalo delo vzporedno z epidemijo, kader je okrepil znanja s področja 

informacijsko komunikacijske tehnologije, v maju pa so se začele priprave že na novo šolsko 

leto.  

Šolsko leto 2021/2022 bo vrtec začel s 30 oddelki, prek šolskega leta pa se bosta odprla še 2 

oddelka najmlajših otrok.  

Tek po ulicah Tržiča je prestavljen na sredino septembra 2021, izvedba plavalnega tečaja pa žal 

tudi to leto ni bila mogoča.  

Evalvacija bo v dokument zbrana in posredovana občini ustanoviteljici in najvišjim organom 

vrtca do 15. julija 2021. 
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Ad 4. 

Ravnateljica je povedala, da se s starši dolžniki vedno vzpostavi komunikacija in se poskuša 

pomagati oz. reševati zagate.  

Urška Jerman je predstavila znesek za odpis dolga iz let 2013–2015, ki ni več izterljiv, izvršbe 

so se ustavile in odpis je edina možnost. Znesek ni velik, ker je vrtec v izterjavah uspešen. Gre 

za 2.697,03 €, ostale zadeve so še v teku in se aktivno terjajo. Gre za bolj ali manj iste starše 

dolžnike (ji je okoli 5), ki se ponavljajo.  

Člani sveta zavoda so z dvigom rok glasovali o predlogu sklepa, da se odpišejo preplačila in 

dolgovi v omenjeni višini. 

 

SKLEP: Svet zavoda Vrtca Tržič soglaša z odpisom dolga in preplačil v skupnem znesku 

2.697,03 €.  

 

Ad 5.  

Predsednica Sveta Zavoda Vrtca Tržič Petra Bodlaj je pohvalila tajnico Kristino Lindav za 

pomoč in podporo tekom celega leta. Ravnateljica se je zahvalila za sodelovanje vsem članom 

sveta zavoda, ki se ažurno odzivajo na potrebe vrtca in v interesu vrtca podpirajo dobro delo.  

Pri omembi kadra je ravnateljica poudarila odličnost, tudi po odzivih staršev sodeč je delo na 

visokem nivoju. Nekateri starši pošljejo pohvale, tudi kritike, vrtec se odzove na vse. Neglede na 

kritičen odnos staršev do strokovnega kadra se odnos do otrok ne spremeni, vedno je pozitiven, 

na prvem mestu je vedno otrok.  

Prek poletja bodo vse tri velike enote vrtca odprte, razen dveh tednov v juliju enota Deteljica, ko 

se bodo izvedla nujna dela na električni napeljavi ter menjava vrat. 

Katja Potrebuješ, predstavnica staršev, je povedala, da lahko iz lastne izkušnje in tudi po 

pripovedovanju drugih staršev pove, da je staršem delo v mehurčkih bilo všeč, in sicer s stališča, 

da je bilo manj prilagajanja, manj negotovosti. Strokovne delavke se strinjajo, da je bilo čutiti 

večjo povezanost, a vendar je bil/a bolj pogosto le po ena strokovna delavka/delavec v oddelku 

in tudi to marsikaj potegne za seboj.  

Andreja Stanek je s stališča sindikata povedala, da je hvaležna ravnateljici za dobro sodelovanje 

s sindikatom, saj se zaveda, da so v mnogih vrtcih imeli probleme, npr. z izplačili, pri nas 

sodelovanje teče brez težav. Ravnateljica je dodala, da je naklonjena koriščenju pravic in privošči 

delavcem, kar jim pripada. Pri borbi proti pandemiji je bil vrtec uspešen, tudi zbolelo ni veliko 

zaposlenih.   
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Naslednja seja sveta zavoda bo v septembru. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

 

 

Zapisnikar:       Predsednica Sveta zavoda Vrtca Tržič 

Kristina Lindav                       Petra Bodlaj 


