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Številka: 011-20/2022 
Koper, 18. 5. 2022 

ZAPISNIK 
20.  SEJE SVETA VRTCA SEMEDELA,  

z dne 18. 5. 2022, s pričetkom ob 17.00 v enoti Slavnik 
 
PRISOTNI: Katjuša Božič, Suzana Zorč, Minka Tozan, Damijan Korošec, Andreja Čelik, Nastja Cotič, ter Mojca Kleva 
Kekuš, ki  se je pridružila k 5. točki dnevnega reda. 
ODSOTNI: Martina Štok, Tina Keća, Erika Viler, Doroteja Grbič in Jana Olivieri. 
OSTALI PRISOTNI: Nives Prša, ravnateljica, Maja Šebalj, strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve VII/1 in 
Tjaša Rapotec, svetovalna delavka, ki se je pridružila seji pri 5. točki dnevnega reda.  
 
Ga. Suzana Zorč, predsednica sveta zavoda je vse prisotne pozdravila in ugotovila, da je svet zavoda sklepčen.  
 
Predlagala je naslednji  

dnevni red: 
 

1. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 19. seje sveta zavoda, z dne 6. 4. 2022.  
2. Obravnava prispelega mnenja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predlogu za imenovanje go. Tjaše 

Rapotec za ravnateljico Vrtca Semedela.  
3. Imenovanje ravnateljice za petletni mandat. 
4. Obravnava in sprejem predloga uvrstitve nove ravnateljice vrtca v plačni razred. 
5. Drugo: 

• Publikacija vrtca za šolsko leto 2022-2023 in druge informacije. 
 
 
SKLEP: Potrdi se dnevni red seje. 
 
Ad          1) 
Pod prvo točko dnevnega reda je predsednica sveta zavoda ga. Suzana Zorč prebrala sklepe zapisnika predhodne 
19. seje, z dne 6. 4. 2022 in povedala, da so bili sklepi realizirani.  
SKLEP: Sprejme se zapisnik 19. seje sveta zavoda z dne 6. 4. 2022. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad           2)  
Pod drugo točko je predsednica sveta zavoda povedala, da je prispelo pozitivno mnenje Ministrstva za znanost, 
izobraževanje in šport k imenovanju kandidatke Tjaše Rapotec za ravnateljico Vrtca Semedela, izdano 15. 4. 2022 s 
št. 0141-71/2022/2.  
 
SKLEP: Člani sveta zavoda sprejmejo na znanje pozitivno mnenje ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport k imenovanju kandidatke go. Tjaše Rapotec za ravnateljico Vrtca Semedela. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Ad 3) 
Pod točko tri je predsednica sveta ga. Suzana Zorč povedal, da se s prejemom mnenja Ministrstva za znanost 
izobraževanje in šport zaključuje postopek imenovanja ravnatelja. Svetu zavoda je predlagala, da sprejem sledeče 
sklepe: 
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SKLEP: Na delovno mesto ravnateljice Vrtca Semedela se imenuje kandidatko Tjašo Rapotec, rojeno leta 
1984, stanujočo v Koper, po poklicu univerzitetno diplomirano pedagoginjo, zaposleno na delovnem mestu 
svetovalnega delavca v Vrtcu Semedela, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa. Kandidatki se izda sklep o 
imenovanju. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Ravnateljica mora v roku enega leta opraviti ravnateljski izpit. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Predsednico sveta zavoda se pooblasti, da z novo ravnateljico podpiše pogodbo o zaposlitvi in en 
izvod pogodbe posreduje MIZŠ. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 4) 
Predsednica ga. Suzana Zorč je povedala, da je potrebno delovno mestu ravnateljice na podlagi 5. člena Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS 68/179) uvrstiti v plačni razred. Zgoraj navedena Uredba predvideva 
kriterije za umestitev delovnega mesta.  
 
Kriteriji so sledeči: 
1. Kriterij – Število oddelkov: nad 30 do 40 oddelkov; Vrtec ima 38 oddelkov - vrednost kriterija je 30%. 
2. Kriterij – Število otrok: nad 600 do 800 otrok, Vrtec ima vključenih  648 otrok  -  vrednost kriterija je 30%.  
3. Kriterij – Število enot: 3 do 6 enot; Vrtec ima 5 enot  - vrednost kriterija 10%. 
4. Kriterij – Posebnosti programa – 1 posebnost; Vrtec ima razvojni oddelek, razvojni oddelek se ne šteje, ker 
dejavnost izvaja CKSG Portorož in odgovoren je tako rekoč ravnatelj g. Strle, zato je vrednost kriterija 0%. 
5. Kriterij – Sodelovanje z občinami: 1 ustanovitelj, zato je vrednost kriterija 7%. 

Skupna vrednost kriterijev za uvrstitev gospe Tjaše Rapotec znaša 77 %, kar predstavlja 51. plačni razred.  
 
SKLEP: V skladu z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. List RS št. 68/17) 
se ravnateljico Tjašo Rapotec uvrsti v 51 plačni razred. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Predsednico sveta zavoda Suzano Zorč se pooblasti, da z uvrstitvijo ravnateljice Tjaše Rapotec 
seznani Mestno Občino Koper. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 5. drugo) 
Pod točko drugo so člani sveta obravnavali prošnjo ravnateljice Nives Prša, v kateri prosi člane sveta zavoda, da ji 
odobrijo izplačilo sorazmernega dela dopusta za leto 2022, ker ga zaradi COVID-19 situacije v preteklih dveh letih ni 
mogla v celoti izkoristiti. Prosi za izplačilo do 10 dni dopusta, ker meni, da bo do 1. 6. 2022, lahko koristila še nekaj 
dni. 
 
SKLEP: Svet zavoda je odobril izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust do 10 dni, ravnateljici Nives 
Prša. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Svetu zavoda se je pod to točko pridružila tudi nova ravnateljica ga. Tjaša Rapotec. Pozdravila je prisotne člane in se 
jim zahvalila za zaupanje. Predsednica sveta zavoda ji je vročila sklep o imenovanju. 
 
Nato je predsednica sveta zavoda povedala, da se je potrebno dogovoriti glede sprejema publikacije za šolsko leto 
2022/2023. Predlagala je, da se publikacijo sprejme preko korespondenčne seje. 
Člani sveta zavoda so se s tem strinjali in sprejeli sledeči 
 
SKLEP: Publikacijo Vrtca Semedela za šolsko leto 2022/2023 se bo obravnavalo in sprejelo preko 
korespondenčne seje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Člani sveta zavoda so se z cvetjem in spominskim darilom poslovili od dosedanje ravnateljice go. Nives Prša. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.  
 
 
zapisnik vodila:                          odgovorna: 
Maja Šebalj, l.r.                              Nives PRŠA, l.r. 

predsednica sveta Vrtca Semedela, 
Suzana Zorč, l.r. 

 
 
 
Vročiti:  
- članom, 
- ravnateljici,   
- MOK, Uradu za družbene dejavnosti, 
- spletna stran Vrtca Semedela (http://www.vrtecsemedela.si), 
- predstavnici sindikata, Jani Olivieri, 
- arhivu. 


