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Z A P I S N I K  

 

12. seje SVETA ZAVODA Vrtca Tržič, ki je bila v torek, 23. junija 2015, ob 18. uri v enoti 

Palček. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda Vrtca Tržič:  

Jure Zadnikar – predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič, predstavnik Centralnega sveta staršev, 

Metka Gaberc – predsednica Centralnega sveta staršev, Borut Raztresen – predstavnik 

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. 

 

Drugi prisotni: mag. Nataša Durjava – ravnateljica Vrtca Tržič, Tatjana Blaži – pomočnica 

ravnateljice. 

 

Opravičeno odsotni: Nevenka Cotelj – predstavnica ustanovitelja, Jasmin Kukavica – 

predstavnik ustanovitelja. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka in realizacija sklepov. 

2. Poročilo evalvacije za šolsko leto 2014/2015 

3. Stanje in odpis dolga. 

4. Adaptacija centralne kuhinje. 

5. Predstavitev potrjene ankete. 

6. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 

Jure Zadnikar, predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič, je predstavil gospo Metko Gaberc, novo 

predsednico Centralnega sveta staršev.  
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S predlaganim dnevnim redom so se strinjali vsi prisotni.  

 

Ad. 1 Pregled zapisnika zadnjega sestanka in realizacija sklepov 

Ker je bil na 11. seji Sveta zavoda Vrtca Tržič sprejet sklep o izbiri najugodnejšega operaterja 

z najboljšo pokritostjo, smo v Vrtcu Tržič zamenjali ponudnika Tušmobil s Telekomom. Slednji 

nam je ponudil najugodnejše pakete. O ustreznosti zakupljenih paketov še ne moremo govoriti, 

saj od prehoda še ni minil mesec dni. O tem bomo lahko podrobneje spregovorili v septembru.  

 

Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo.  

Sklep: Zapisnik zadnjega sestanka je bil soglasno sprejet.  

 

Ad. 2 Poročilo evalvacije za šolsko leto 2014/2015 

Ravnateljica Vrtca Tržič, Nataša Durjava, je povedala, da bo celotno poročilo evalvacije za 

šolsko leto 2014/2015 na vrtčevski spletni strani.  

Povedala je, da so delavci letos prvič individualno izpolnjevali evalvacijo in v nadaljevanju 

predstavila Povzetke poročila vzgojitelja, vzgojiteljic in pomočnika, pomočnic vzgojiteljic o 

realizaciji vsebin letnega načrta za šolsko leto 2014/2015 (Priloga 1).  

 

Zahvalila se je upravnemu in tehničnemu kadru za dobro sodelovanje skozi celo šolsko leto.  

Spregovorila je o predlogu za 8-urni delavnik, o katerem bo tekla beseda tudi v nadaljevanju.  

 

Dodatnih vprašanj ni bilo. 

 

Ad. 3 Stanje in odpis dolga 

Urška Jerman je opozorila na problematiko plačevanja oskrbnin, zato v imenu Vrtca Tržič 

apelira na predstavnike staršev, da se v naslednjem šolskem letu na prvem sestanku Sveta 

staršev Vrtca Tržič starše opozori na dosledno plačevanje položnic.  

 

V nadaljevanju je spregovorila o dolžnikih in predlagala odpis dolga nekaterim. Zapisniku 

prilaga Stanje izvršb na dan 23. 6. 2015 in predlagani odpis dolga (Priloga 2). 

 

Jureta Zadnikarja je zanimalo, ali obstaja kakšen zakonski rok odpisa dolga. Urška Jerman mu 

je odgovorila, da ni zakonsko predpisanega roka.  
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Sklep: Člani sveta zavoda Vrtca Tržič so sprejeli sklep o odpisu dolga po seznamu, ki ga je 

pripravila Urška Jerman (Priloga 2 Stanje izvršb na dan 23. 6. 2015 in predlagani odpis 

dolga).  

 

Ad. 4 Adaptacija centralne kuhinje 

Tatjana Blaži je povedala, da bo centralna kuhinja v enoti Križe zaradi sanacije 14 dni zaprta 

(od 3. 8. 2015 do 17. 8. 2015), saj je v njej prišlo do večjega izliva vode.  

V tem času bosta odprti dve enoti, in sicer enota Palček in enota Deteljica.  

Za zajtrk bodo poskrbeli v obeh razdelilnih kuhinjah (v enotah Palček in Deteljica), medtem ko 

bo za kosilo v vrtcu v tem času poskrbel Slorest.  

 

Ad. 5 Predstavitev potrjene ankete 

Jure Zadnikar je v nadaljevanju predstavil anketo, s katero želijo ugotoviti, kje tiči težava med 

zaposlenimi, da ravnateljice Nataše Durjava v času imenovanja niso večinsko podprli.   

Imenovana je bila komisija za izdelavo ankete, ki jo sestavljajo Jure Zadnikar, Tatjana Blaži, 

Nevenka Cotelj in Mira Lauseger. 

 

Anketa naj bi bila sestavljena iz štirih sklopov: 

1. služba na splošno,  

2. nadrejeni,  

3. ravnateljica,  

4. osebni podatki (spol, starost). 

 

Ob vsem tem je najbolj pomembno pridobiti realne podatke, kaj točno zaposlene moti in kaj bo 

potrebno spremeniti.  

Za pravilno interpretacijo ankete bi želeli najeti strokovnjaka na tem področju, ki bi jo kritično 

pregledal in analiziral.  

Jure Zadnikar je Svet zavoda Vrtca Tržič prosil za odobritev mnenja za najem strokovnjaka, ki 

ga bo potrebno tudi plačati. 

Sklep 1: Svet zavoda Vrtca Tržič se je z najemom strokovnjaka soglasno strinjal. 

 

Jure Zadnikar je na Svet zavoda Vrtca Tržič naslovil vprašanje, kako izpeljati anketo, da bi bila 

verodostojna. Boji se, da bi elektronsko različico ankete lažje zlorabili, zato predlaga fizično 

obliko, kot list papirja. 
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Marija Langus je predlagala, da bi jo izpeljali kar po sistemu volitev. Delavce bi v naprej 

obvestili, kdaj se bo v kateri enoti izvajala anketa. Imenovali bi komisijo, ki bi hodila po enotah 

in skrbela za red. Glasovalne skrinjice bi namestili v zbornice 3 velikih enot (Palček, Deteljica, 

Križe). Po prejemu ankete s strani komisije, bi se delavci vpisali v evidenco o prejemu.  

 

Metko Gaberc je zanimalo, zakaj moramo sploh izvajati to anketo. Jure Zadnikar ji je pojasnil, 

da je ideja o anketi nastala na željo občinskega sveta. Nekateri delavci jo že pričakujejo. 

 

Sklep 2: Svet zavoda Vrtca Tržič je sklenil, da se anketa ne bi izvajala v septembru, v času 

uvajanja otrok, pač pa šele v prvem tednu oktobra.  

Sklep 3: Jure Zadnikar bo anketo pripravil v fizični obliki. Komisija za pripravo ankete bo 

skrbela tudi za njeno pravilno izvedbo. Delavcem bodo dali možnost izpolnjevanja ankete 

doma, za kar bodo imeli teden dni časa. Po prejemu ankete s strani komisije, se bodo delavci 

vpisali v evidenco o prejemu. Komisija bo na dogovorjeni dan po enotah namestila glasovalne 

skrinjice, kamor bodo lahko delavci pod nadzorom komisije za izvedbo oddali izpolnjene 

ankete.  

Analizo ankete bo opravil strokovnjak, nato pa bodo rezultate predstavili na Svetu zavoda Vrtca 

Tržič.  

 

Ad. 6 Pobude, predlogi, vprašanja 

1. Ravnateljica Nataša Durjava je na Svet zavoda Vrtca Tržič naslovila vprašanje glede plačila 

strokovnih delavcev pri izvajanju obogatitvenih dejavnosti, ki se izvajajo več dni izven kraja 

bivanja otrok – bivanje v naravi, tabori. Zanima jo, če bi lahko stroške, ki so izven cen programa 

(plača, dežurstvo, delo preko polnega delovnega časa, stalna pripravljenost, terenski dodatek), 

kril vrtec.  

Obogatitvene dejavnosti oz. dodatne dejavnosti sicer niso obvezne. Izvajajo se v primeru, da je 

večina staršev za, zato tudi oni krijejo vse stroške. Po novem pa bi plačilo strokovnih delavcev 

kril vrtec in ne starši.  

Ravnateljica Nataša Durjava je dodala, da so bili otroci in strokovni delavci vedno izredno 

zadovoljni z izvedbami. To je tudi kakovostna izkušnja za otroke.  

Ob tem je dodala, da je strah pred izkoriščanjem odveč, saj je za vsako dodatno dejavnost 

potrebno soglasje vodstva, ki pa je dano le v primeru, da je večina staršev v oddelku za.  

Dodala je, da denar za to Vrtec Tržič ima.  
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Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je z enim vzdržanim glasom in ostalimi za sprejel pobudo o 

kritju stroškov za strokovne delavce, ki so izven cen programa (plača, dežurstvo, delo preko 

polnega delovnega časa, stalna pripravljenost, terenski dodatek). 

 

2. Ravnateljica je poudarila, da imamo v Vrtcu Tržič veliko težavo s Pravilnikom o izrabi 

delovnega časa strokovnih delavcev v oddelkih v Vrtcu Tržič. Dodala je, da je zadnjih nekaj let 

ta pravilnik vedno sprejemal kolegij.  

Ravnateljica Nataša Durjava je Svet zavoda Vrtca Tržič prosila, da v prihodnje tudi ta organ 

potrdi pravilnik za naslednje šolsko leto.  

Sklep: Svet zavoda Vrtca Tržič je soglasno sprejel pobudo. 

 

3. Ravnateljica Nataša Durjava je povedala, da si določen odstotek strokovnih delavcev želi 8-

urni delavnik. Na vzgojiteljskem zboru, 22. 6. 2015, je bila delavcem dana možnost, da povedo 

svoje mnenje. Rezultati glasovanja so bili sledeči: 25 delavcev za, 37 proti, 1 vzdržan. Kljub 

temu da je večina proti, je precejšen odstotek delavcev za, zato bi v prihodnjem šolskem letu 

želeli pripraviti načrt (simulacijo), kako bi situacija z 8-urnim delavnikom izgledala. Načrt bi 

nato predstavili strokovnim delavcem.  

 

Jureta Zadnikarja je zanimalo, kako bi 8-urni delavnik vplival na delo pomočnic vzgojiteljic in 

vzgojiteljic. Ravnateljica Nataša Durjava je povedala, da imajo v dveh vrtcih v daljni okolici 

že takšen delavnik, v enem so zelo zadovoljni, v drugem pa nikakor ne. S pomočnico 

ravnateljice Tatjano Blaži bi se v naslednjem šolskem letu natančno pozanimali o vseh 

prednostih in slabostih, ki bi jih nato predstavili strokovnim delavcem. 

Dodali sta, da bi izobraževanja, delo s starši …, kljub 8-urnemu delavniku, ostalo v 

popoldanskem času. Ugotovljeno je bilo, da so za 8-urni delavnik večinoma pomočniki 

vzgojiteljev, medtem ko so vzgojitelji nekoliko bolj zadržani glede sprememb.  

 

Ana Peharc je predlagala, da delavci sami predlagajo, kako si oni predstavljajo 8-urni delavnik. 

Ta želja namreč med delavci ostaja že nekaj let, zato bi jim s tem želeli priti naproti.  

 

Metko Gaberc je zanimalo, če bi samo tistim, ki so za, lahko omogočili 8-urni delavnik. 

Ravnateljica Nataša Durjava ji je obrazložila, da je to zaradi usklajevanja urnikov in raznih 

bolniških in ostalih odsotnosti, izobraževanj … nemogoče.  
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Barbara Kovačič je razložila, da po njenem mnenju večina strokovnih delavcev ne želi hoditi 

popoldan, po službi, nazaj. Ne razumejo, da moramo na teden oddelati 40 ur. Obrazložila je, da 

so v preteklosti že imeli 8-urni delavnik. Takrat se le ta ni najbolje obnesel.  

 

Marija Langus je poudarila, da je na teden potrebno doprinesti 2,5 ure. Včasih imajo strokovni 

delavci veliko popoldanskih aktivnosti, včasih pa nič in jim nato nekaj ur manjka. Tatjana Blaži 

je povedala, da jih imajo nekateri celo preveč in dodala, da bodo vse predlagane predloge zbrali 

in upoštevali. 

 

 

Naslednja seja Sveta zavoda Vrtca Tržič bo 22. 9. 2015. 

 

Sejo smo zaključili ob 19.30. 

 

Zapisnikar:  

Lea Stritih   

                                                                                                   

Ravnateljica Vrtca Tržič:                                           Predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič: 

mag. Nataša Durjava                                                   Jure Zadnikar 

 


