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Številka: 011-345-23/2022 
Koper, 20. 10. 2022 

ZAPISNIK 
23.  SEJE SVETA VRTCA SEMEDELA  

z dne,  20. 10. 2022, s pričetkom ob 18. uri  
 
 
PRISOTNI: Minka Tozan, Damijan Korošec, Andreja Čelik, Katjuša Božič, Doroteja Grbić, Nastja Cotič in Tina 
Keća. 
ODSOTNI: Suzana Zorč, Erika Viler, Martina Štok in Mojca Kleva Kekuš. 
OSTALI PRISOTNI: Tjaša Rapotec, ravnateljica, Orjana Zigmund, pomočnica ravnateljice in Maja Šebalj, 
strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve VII/1.   
 
Ravnateljica Tjaša Rapotec je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je na svetu zavoda prisotnih 8 članov 
sveta zavoda in je s tem svet sklepčen, ter da lahko veljavno odloča. Povedala je tudi, da je predsednica 
sveta zavoda zaradi bolezni odsotna. Predlagala je, da pod prvo točko dnevnega reda uvrstijo imenovanje 
namestnika predsednika sveta zavoda, ki bo prevzel vodenje seje. Prejšnji namestnici je potekel mandat in 
ni več članica sveta zavoda. Ob njenem prenehanju mandata v svet zavoda, ni bil imenovan nov namestnik 
predsednice.  
 
Člani sveta so soglasno potrdili spremenjen dnevni red :  
 
DNEVNI RED: 
 
1.  Izvolitev namestnika predsednika sveta zavoda. 
2.  Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela z dne,  
     18.5.2022 in 21. ter 22. korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela, sklicani v juliju 2022 in  
     septembru 2022.  
3.  Predstavitev Osnutka Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021-22, ga. Zigmund  
    (dokument je v prilogi).  
4.  Predstavitev Osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022-2023 (dokument je v prilogi).  
5.  Sklad Vrtca Semedela.  
7.  Drugo.  
 
 
Ad          1) 
 
Člane sveta zavoda je pozvala, da predlagajo namestnika predsednice sveta zavoda. G. Korošec je podal 
predlog, da je namestnik predsednika sveta zavoda ga. Katjuša Božič. Svet zavoda je soglasno potrdil 
kandidatko Katjušo Božič za namestnico predsednice sveta zavoda.  
 
SKLEP: Za namestnico predsednice sveta zavoda se imenuje Katjušo Božič. 
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Ad    2) 
 
Novo izvoljena namestnica predsednice sveta zavoda Katjuša Božič, je prevzela vodenje seje. Prebrala je 
pregled sklepov zapisnika 20. redne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela z dne, 18. 5. 2022  ter 21. in 22. 
korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela, sklicani v juliju 2022 in septembru 2022.  
 
Sklepi 20. redne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela 
- Potrdi se dnevni red. 
- Člani sveta zavoda sprejmejo na znanje pozitivno mnenje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
k imenovanju ga. Tjaše Rapotec za ravnateljico Vrtca Semedela. 
- Na delovno mesto ravnateljice Vrtca Semedela se imenuje kandidatko Tjašo Rapotec. 
- Ravnateljica mora v roku enega leta opraviti ravnateljski izpit. 
- Predsednico sveta zavoda se pooblasti, da z novo ravnateljico podpiše pogodbo o zaposlitvi in en izvod 
pogodbe posreduje MIZŠ.  
- Ravnateljico se v skladu z 2. odstavkom 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju uvrsti v 
51. plačni razred.  
- Predsednico sveta zavoda Suzano Zorč se pooblasti, da z uvrstitvijo seznani MOK.  
- Svet zavoda je odobril izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust do 10 dni, ravnateljici Nives Prša.  
- Publikacijo Vrtca Semedela za leto 2022-2023 se bo obravnavalo in sprejelo preko korespondenčne seje.  
 
Sklep 21. korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Semededela 
- Sprejme se Publikacija Vrtca Semedela za šolsko leto 2022-2023 brez pripomb. 
 
 
Sklep 22. korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Semededela 
- Sprejmejo se predlagane cene obrokov v Vrtcu Semedela za zunanje odjemalce ter za zaposlene. 
 
 
SKLEP: Potrdi se zapisnike 20. redne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela z dne, 18.5.2022 in 21. ter 22. 
korespondenčne seje Sveta zavoda Vrtca Semedela, sklicani v juliju 2022 in septembru 2022.  
Sklep je bil soglasno sprejeta. 
 
 
Ad    3)   
 
Namestnica predsednice sveta zavoda je pozvala ravnateljico, da predstavi Poročilo o izvedbi Letnega 
delovnega načrta Vrtca Semedela v šolskem letu 2021/2022. 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, kot ravnateljica nastopila mandat šele ob izteku šolskega leta in 
je bila v izvedbo LDN v preteklem letu vključena le kot strokovna delavka, zato meni, da je ga. Zigmund 
primernejša za predstavitev le tega. Povedala je, da so si člani sveta zavoda Poročilo o izvedbi LDN v 
šolskem letu 2021/2022 prejeli po elektronski pošti in so si ga pred sejo lahko prebrali.  
 
Ga. Zigmund je predstavila delo vrtca v preteklem šolskem letu. Povedala je, da je bilo tudi to leto, zaradi 
covida posebno leto. Do pomladi 2022 so vsi sestanki, aktivi in izobraževanja potekali preko spleta. Ko so 
se sprostili pogoji za normalno delovanje vrtca, so se izvajalci usuli z vseh strani in želeli izvesti čim več 
načrtovanih programov. Rdeča nit šolskega leta je bila: » Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi 
ravnali s tabo.« 
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V vrtcu so se v preteklem šolskem letu bile izvedene naslednje dejavnosti in projekti: Izvedena je bila 
zobozdravstvena preventiva, sodelovali so z Rdečim križ in se udeležili občinske prireditve Beli zajček. 
Republiški in občinski projekti,  v katere se je vključeval vrtec so bili še: 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 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 zaznamovanemu s covidom je bilo izvedeno večino 
zastavljenih dejavnosti. Po zaključku poročila je svet staršev sprejel: 
 
SKLEP: Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta Vrtca Semedela, za šolsko leto 2021/2022,  se 
sprejme brez pripomb. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Ad 4) 
 
Pod to točko je ravnateljica predstavila 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. 2022 je bilo v vrtec vključenih 622 otrok, razporejenih v 38 oddelkov. Vrtec deluje 
v petih enotah na sedmih lokacijah. Obiskuje ga 39 otrok s posebnimi potrebami v dveh oddelkih imajo 
znižan normativ za dva otroka, v enem za enega in v osmih oddelkih imajo spremljevalce otrok s posebnimi 
potrebami. V septembru so na novo sprejeli 123 otrok, v oktobru jih bomo še 10, novembra 9 in decembra 
7 otrok. V razvojni oddelek v CKSG Portorož so vključeni trije otroci, vsi so letnik 2016, in bodo v naslednjem 
šolskem letu vključeni v šolo. S tem bo razvojni oddelek vrtca prenehal delovati.  
 
Povedala je, da bo LDN usmerjen na področja, 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, okoljevarstvo, preprečevanje odvisnosti in vsa druga področja 
življenja, ki pripomorejo k boljšemu počutju slehernega občana in državljana. Spodbujali bodo 
inovativnost, iskanje alternativnih rešitev in razvijanje strategij medsebojen pomoči za ohranjanje 
zdravega življenjskega okolja, zato bo tudi Rdeča nit letošnjega vzgojno - izobraževalnega dela potekala 
pod geslom Luka pravi: »Vsi smo otroci enega sveta, skupaj gradimo mostove prijateljstva«.  
 
Ravnateljica je povedala, da so v vrtcu ponovno zaživele dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo v poldanskem 
času strokovne delavke vrtca in sicer so to naslednje dejavnosti: 
Enota Markovec, Urice Italijanskega jezika, 
Enota Prisoje, Gibalne urice, 
Enota Rozmanova, Naravoslovne urice, 
Enota Slavnik, Plesno-Glasbene dejavnosti, 
svetu zavoda je predlagala, da sprejme sklep o sprejetju programa dodatnih dejavnosti. 
 
Ker na program dodatnih dejavnosti ter na letni delovni načrt ni bilo pripomb, je namestnica predsednice 
sveta zavoda predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 
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SKLEP: Sprejme se Letni delovni načrt Vrtca Semedela za šolsko leto 2022/2023, brez pripomb. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
SKLEP: Sprejme se program dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2022/2023. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 5) 
 
Namestnica predsednice sveta zavoda ga. Katjuša Božič je ravnateljico pozvala, da predstavi peto točko 
dnevnega reda. Ravnateljica se je staršem zahvalila za donacije v Sklad Vrtca ter povedala, da je letos vrtec 
pridobil dovoljenje Ministrstva za finance, da se ga uvrsti na seznam upravičencev za donacijo dela 
dohodnine za namen Sklada. Povedala je, da bodo starši prejeli ob položnici za mesec oktober tudi obrazec, 
ki ga bodo v kolikor bodo želeli izpolnili in s tem podarili 0,3% dohodnine v sklad Vrtca Semedela.  
 
Povedala je, da Sklad in v njem zbrana sredstva, upravlja upravni odbor sklada, ki je sestavljen iz 4  
predstavnikov staršev ter 3 zaposlenih Vrtca Semedela. Sestane se najmanj enkrat letno po potrebi pa tudi 
večkrat. Na sejah odloča o namenski porabi zbranih sredstev. Sedaj zbrana sredstva bodo namenjena 
obnovi igrišč in igral na njih. 
 
Ad       drugo) 
 
Ga. ravnateljica je poročala o inšpekcijskem nadzoru MIZŠ, ki je bil opravljen 14. 9. 2022, zaradi domnevnih 
kršitev v postopku imenovanja ravnatelja. Povedala je, da inšpekcijski nadzor ni ugotovil kršitev v postopku 
imenovanja ravnatelja. Inšpektorica je podal mnenje in sicer, da so članice vzgojiteljskega zbora tudi vse 
zunanje svetovalne delavke, ki nudijo v vrtcu dodatno strokovno pomoč ter, da jim je dodeljena pravica do 
glasovanja. Povedala je tudi, da predlaga, da svet staršev v bodoče ob glasovanju o kandidatih za ravnatelja 
podaja tudi pisno obrazložena mnenja. Po pregledu celotne dokumentacije postopka imenovanja 
ravnatelja je bilo ugotovljeno, da Tjaša Rapotec izpolnjuje pogoje za ravnateljico vrtca, kot jih določa 53. 
in 107.a člen ZOFVI. 
 
 
K točki drugo se je k besedi priglasila strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve Maja Šebalj in 
povedala, da je pri uvrščanju v plačne razrede Tjaša Rapotec zaposlene na delavnem mestu svetovalne 
delavke pri spreminjanju plačne zakonodaje v preteklosti prišlo do napake, zato so za delavko nastale 
finančne posledice. Predlagala je, da se ustanovi komisija, ki bo napako popravila in o tem poročala svetu 
zavoda. Predlagala je tudi, da se predsednico sveta zavoda pooblasti, za podpis sklepa o popravku in 
izplačilu razlike, ki je pri napačni uvrstitvi v plačni razred nastala. V komisijo za ugotovitve napake je 
predlagala sebe, računovodjo Ingrid Žele ter namestnico predsednice sveta zavoda Katjušo Božič. Pod 
točko drugo sta bila predlagana še dva predloga in sicer, da se seje sveta zavoda pričenjajo ob 17. uri ter 
da se vabila in gradiva sej posreduje z elektronsko pošto. 
K tej točki je so bili sprejeti sledeči sklepi: 
 
SKLEP: Za odpravo napak pri uvrstitvi v plačni razred ob spremembi zakonodaje s področja plač v javnem 
sektorju svetovalne delavke Tjaše Rapotec, se ustanovi komisija v sestavi Maja Šebalj, strokovna sodelavka 
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za upravno pravne zadeve, Ingrid Žele, računovodja ter Katjuša Božič, namestnica predsednice sveta 
zavoda. Predsednico sveta zavoda se pooblasti, da podpiše sklep o odpravi napake in izplačilu razlike. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Seje sveta zavoda pričenjajo ob 17 uri. Vabila in gradiva na seje se članom posredujejo v 
elektronski obliki. 
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
Ker drugih vprašanj in pripomb ni bilo je namestnica predsednice sveta zavoda sejo zaključila. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.  
 
 
 zapisnik vodila:                           odgovorna: 
 Maja Šebalj, l. r.                                                                          Tjaša Rapotec, ravnateljica, l. r. 

 
 

Namestnica predsednice sveta zavoda Vrtca Semedela, 
                                                                                Katjuša Božič, l. r. 
 
 
 
 
 
Vročiti:  
- članom, 
- ravnateljici,   
- MOK, Uradu za družbene dejavnosti, 
- spletna stran Vrtca Semedela (http://www.vrtecsemedela.si), 
- predstavnici sindikata Jani Olivieri, 
- arhivu. 


