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Številka: 011-St-1-šl.-346/2022 
Koper,  19. 10. 2022 

ZAPISNIK 
1. seje Sveta staršev Vrtca Semedela 

v šolskem letu 2022/2023, z dne 19. 10. 2022 ob 18. uri  
 

PRISOTNI: Bissachi Ena, Cotič Nastja, Ćiković Martina, Globevnik Marjeta, Horvat Jana, Kleva Elena, Koren 
Irena, Kraševec Izza, Pongrac Jan, Popović Giorgio, Rebolj Mojca, Ribarić Cerovac Domagoj, Stegel Tina, 
Škrinjar Kristina, Tekavec Jerca, Trunkl Batič Martina, Vahčič Tina in Vinčec Stanka. 
 
ODSOTNI: Bajić Tamara, Bužinel Špela, Gec Karmen, Gluhak Alenka, Grbić Doroteja, Gregorič Eva, Hreščak 
Aleksandra, Ješić Tatjana, Jovanović Vesna, Keča Tina, Knežević Sanja, Matešić Goran, Miklič Dimitrij, Mutić 
Damira, Novak Jasmina, Pečnik Maja, Ploskić Tanja, Tomac Aleš, Ujčič Nina in Viler Erika. 
 
OSTALI PRISOTNI: Rapotec Tjaša, ravnateljica, pomočnici ravnateljice Matič Ingrid in Zigmund Orjana, 
strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve Šebalj Maja, organizatorka ZHR in prehrane Kocjančič 
Mateja, svetovalne delavke vrtca Zelinšček Sara, Oliveri Jana in Hrvatin Anita.    
 
Ravnateljica Tjaša Rapotec je pozdravila vse prisotne ugotovila, da je svet sklepčen.  
 
Prisotni so soglasno potrdili naslednji 
 

d n e v n e m  r e d u: 
 

1. Otvoritev seje in kratka predstavitev pristojnosti Sveta staršev (priloga vabilu) in pregled sklepov in 
potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev šolskega z dne 30. 3. 2022.  

2. Predstavitev Poročila o izvedbi Letnega delovnega načrta Vrtca Semedela v šolskem letu 2021/2022 
(gradivo je na ogled na spletni strani vrtca www.vrtecsemedela.si – pod naslovom Pomembnejši 
dokumenti oz. Dokumenti in obrazci, zanj lahko zaprosite na e. naslovu: 
vrtec.semedela@vrtecsemedela.si ali preko telefonske številke  05/61 450 14).  

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta Vrtca Semedela v šolskem letu 2022/2023 (gradivo je na ogled 
na spletni strani vrtca www.vrtecsemedela.si – pod naslovom Pomembnejši dokumenti oz. Dokumenti 
in obrazci, zanj lahko zaprosite na e. naslovu: vrtec.semedela@vrtecsemedela.si ali preko telefonske 
številke 05/61 450 14). 

4. Drugo. 
 

 
Ad   1) 
 
Ravnateljica ga. Tjaša Rapotec, je pozdravila vse prisotne in povedala, da prvo sejo sveta staršev skliče 
ravnatelj. Predstavila je sebe ter svoje sodelavce, povabljene na sestanek. Starše je tudi opozorila na 
njihove pristojnosti, ki jih imajo kot člani sveta staršev. Pristojnosti so napisane na hrbtni strani vabila na 
sejo.  
 
Ga. ravnateljica je besedo predala predsednici sveta staršev, ki je je prebrala sklepe zapisnika 3. seje sveta 
staršev, z dne 30. 3. 2022. Nad sklepi ni bilo pripomb.  
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SKLEP:  Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta staršev, z dne 30. 3. 2022.  
Starši so soglasno sprejeli sklep.  
 
Ad    2) 
 
Ravnateljica je povedala, da bo Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta Vrtca Semedela v šolskem letu 
2021/2022 predstavila pomočnica ravnateljice Orjana Zigmund, ker je ona nastopila mandat šele ob izteku 
šolskega leta in je bila v preteklem letu vključena kot strokovna delavka. Povedala je, da smo si v vrtcu na 
začetku leta najbolj želeli, da bi šolsko leto uspeli realizirati v vrtcu, brez zapiranja, kar je bilo uresničeno. 
Osnutek Poročila o izvedbi LDN za šolsko leto 2021/2022 so si starši lahko prebrali na spletni strani vrtca.  
 
Ga. Zigmund je predstavila delo vrtca v preteklem šolskem letu. Povedala je, da je bilo leto zaradi Covida 
posebno leto. Do pomladi so vsi sestanki, aktivi in izobraževanja potekali preko spleta. Ko so se sprostili 
pogoji za normalno delovanje so se izvajalci usuli z vseh strani in želeli izvesti čim več načrtovanih 
programov. Rdeča nit šolskega leta je bila: »Kaj v vrtcu se dogaja, da smeh iz njega prihaja?« 
 
V vrtcu so v preteklem šolskem letu bile izvedene naslednje dejavnosti in projekti: izvedena je bila 
zobozdravstvena preventiva, sodelovali smo z Rdečim križem, se udeležili občinske prireditve Beli zajček. 
Izvajali so se republiški in občinski projekti v katere se je vključeval vrtec. Bili so naslednji : Zeleni nahrbtnik, 
Varno s soncem, Mali Sonček, Z igro do turističnih krajev, Punčka iz cunj, Pomahajmo v svet in Mednarodni 
dan strpnosti . Otroci so sodelovali še na likovnih natečajih ter obiskovali gledališče in plavalne tečaje. 
 
Poleg tega je vrtec omogočal tudi opravljanje šolske prakse za študentke pedagoške fakultete in dijakinje 
srednjih vzgojiteljskih šol. Kljub drugačnemu letu zaradi covida, je bila izvedena večina zastavljenih 
dejavnosti.  
 
Na Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021-2022 ni bilo pripomb.  
 
SKLEP: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Vrtca Semedela, za šolsko leto 2021/2022, se 
sprejme brez pripomb. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 3) 
 
Ga. Nastja Cotič je pod tretjo točko besedo predala ravnateljici. Predstavila je Letni delovni načrta Vrtca 
Semedela za šolsko leto 2022/2023. Povedala je, da bo LDN prilagojen epidemiološki situaciji in bo 
pozornost posvečena varnosti in zdravju otrok ter odraslih. Na prvi šolski dan 1. 9. 2021 je bilo v vrtec 
vključenih 622 otrok, razporejenih v 38 oddelkov. Vrtec deluje v petih enotah na sedmih lokacijah .  Imamo 
39 otrok s posebnimi potrebami v dveh oddelkih imamo znižan normativ za dva otroka, v enem za enega, 
v osmih oddelkih imamo spremljevalce otrok s posebnimi potrebami. V septembru smo na novo sprejeli 
123 otrok, v oktobru jih bomo še 10, novembra 9 in decembra 7 otrok. V razvojnem oddelku v CKSG 
Portorož so vključeni trije otroci, vsi letnik 2016, ker bo oddelek deloval še zadnje šolsko leto.  
 
Pozornost bomo namenili področjem, kjer lahko družina, vrtec, lokalna in širša skupnost vplivajo na 
zdravje, ki kot širok pojem obsega tako telesno kot duševno zdravje, zdravo prehranjevanje, socialno 
vključenost in druga področja življenja, ki pripomorejo k boljšemu počutju.  
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V letošnjem letu je po obdobju, ko smo bili veliko doma in ko je pogosto v ospredju digitalna tehnologija, 
se nam zdi pomembno, da še dodatno poudarimo pomen odnosov. V letošnjem letu smo ravno zaradi 
zavedanja pomembnosti pomena odnosa izbrali rdečo nit: »Vsi smo otroci enega sveta, skupaj gradimo 
mostove prijateljstva.« Ravnateljica je poudarila je, da smo socialna bitja, vendar če odnosov ne krepimo 
jih zanemarjamo, ker navidezno, kratkotrajno srečo dobivamo z igricami, telefoni, »všečki«… V vrtcu bomo 
v letošnjem letu poleg vseh projektov in aktivnosti spodbujali inovativnost, iskanje alternativnih rešitev in 
razvijanje strategij medsebojen pomoči za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da v vrtcu  deluje tudi Sklad vrtca. Ravnateljica se je staršem zahvalila za 
donacije v Sklad vrtca ter dodala, da se je vrtec uvrstil na seznam upravičencev za donacijo dela dohodnine 
za namen Sklada. Povedala je da bodo starši prejeli ob položnici tudi obrazec, ki ga bodo v kolikor bodo 
želeli, izpolnili in s tem podarili 0,3% dohodnine v Sklad Vrtca Semedela. Zbrana sredstva upravlja upravni 
odbor sklada, ki je sestavljen iz 4  predstavnikov staršev ter treh zaposlenih Vrtca Semedela. Sestane se 
najmanj enkrat letno po potrebi pa tudi večkrat.  
 
Ravnateljica je povedala, da so v vrtcu ponovno zaživele dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo v poldanskem 
času strokovne delavke vrtca in sicer so zapisane v spodnji tabeli. V kolikor dejavnosti še niso zapolnjene, 
se vanje lahko vpišejo tudi otroci, ki ne obiskujejo enote v kateri se dejavnost izvaja.  
 

Enota Dejavnost Izvajalka Dan in ura izvedbe 
Hrvatini / / / 
Markovec URICE ITALIJANSKEGA 

JEZIKA 
FLAC, BABIČ VSAK DRUGI ČETRTEK 

OD 17. DO. 18. URE 
Prisoje GIBALNE URICE MANOJLOVIĆ, 

RISTANOVIĆ 
VSAKO SREDO OD 17. 
DO 18.15 URE 

Rozmanova  NARAVOSLOVNE URICE JUROVIČ, LUKIĆ VSAK DRUGI TOREK OD 
17. DO 18. URE 

Slavnik PLESNO-GLASBENA 
DELAVNICA 

LUŠA, MERNIK VSAK TOREK OD 17. DO 
18. URE 

 
Na letni delovni načrt ni bilo pripomb.  
 
SKLEP: Sprejme se Letni delovni načrt Vrtca Semedela za šolsko leto 2022/2023. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad drugo) 
 
Ga. Nastja Cotič, predsednica sveta staršev, je k besedi pozvala go. Matejo Kocjančič, Organizatorka 
prehrane in ZHR, ki je podala nekaj navodila v zvezi z preprečevanjem in ravnanjem pri pojavu okužb z 
covid virus. Predstavila je trenutno veljaven protokol sporočanja informacij o okužbah s koronavirusom. 
Skladno z  Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-
2 smo javni zavodi dolžni prepoznati osebe, ki so bile v stiku z obolelim v obdobju kužnosti, ter jih o tem 
obvestiti. V primeru pojava okužbe s SARS-CoV-2 v našem vrtcu bo starše otrok z elektronskim sporočilom 
obvestila vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice. Ravno tako pa vas, starše, prosimo, da v primeru 
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potrjene okužbe pri otroku o tem obvestite vzgojiteljico svojega otroka. 
 
Ob tem je ga. Kocjančič poudarila, da je vrtec je specifičen prostor, kjer se na enem mestu zbere veliko 
oseb, zato hitreje pride do prenosa raznih okužb. Razlogov za hitrejši prenos okužb med otroci v vrtcu je 
veliko. Otroci okolico in predmete spoznavajo s tipanjem, tudi okušanjem ter se ob tem šele učijo 
pravilnega izvajanja osnovnih higienskih postopkov. S številnimi povzročitelji bolezni se srečujejo prvič in 
še nimajo popolnoma razvitega imunskega sistema, prav tako v primerjavi z odraslimi vdihnejo večje 
količine zraka. Izpostavila je, da je ravno zato zelo pomembno, da starši otroke, ki niso zdravi zadržite doma 
ter dodala, da so na naši spletni strani in tudi na oglasnih deskah enot objavljena »Pravila o zdravstvenem 
stanju otrok v vrtcu« ter obvestilo »Kdaj otrok ne sme v vrtec«, v katerih je podrobno navedeno, katera so 
tista bolezenska stanja, ko naj bo otrok doma.   
 
Ga. Kocjančič je podala tudi informacijo o letos sprejeti spremembi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, ki 
je v sistem vpeljala enoten obrazec »Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka«. To je sedaj edini 
veljaven obrazec za izdajanje zdravniškega potrdila pediatra ob vstopu otroka v vrtec. Ob tem je povedala 
še, da so bila že leta 2018 s strani zdravniške stroke (Združenja za pediatrijo) pripravljena, sprejeta in 
objavljena Priporočila za medicinsko indicirane diete, ki predvidevajo poseben obrazec za izdajanje 
zdravniškega potrdila o medicinsko indicirani dieti in tudi obrazec za preklic diete, medtem ko v primeru 
drugih zdravstvenih posebnosti otroka (npr. vročinskih krčev, navodil za aplikacijo epipena v primeru hujše 
alergijske reakcije, zdravil v primeru epileptičnega napada) posebni obrazci za izdajo zdravniškega potrdila 
niso določeni.  Starši niso imeli vprašanj in pripomb. 
 
Ravnateljica se je v imenu sodelavcev in sodelavk staršem zahvalila za sodelovanje in jim zaželela vse 
dobro. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
Zapisnik vodila:        Odgovorna:   
                        
Maja Šebalj, l. r.        Tjaša Rapotec, ravnateljica, l. r.  
                                              

 
 

Predsednica sveta staršev Vrtca Semedela: 
 

                                                                                Nastja Cotič, l. r. 
 
 
 
Vročiti:       
- članom sveta staršev, preko internetne strani, 
- oglasne deske enot in internetna stran vrtca, 
- predsednici sveta zavoda, 
- MOK - Uradu za družbene dejavnosti,  
- arhivu. 


