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Številka: 1/St-3-šl./2022 
Koper,  30. 3. 2022 

ZAPISNIK 
3. seje Sveta staršev Vrtca Semedela 

v šolskem letu 2021/2022, z dne 30. 3. 2022, s pričetkom ob 17. uri v prostorih enote Slavnik. 
 
PRISOTNI:  
Cotič Nastja, Ćiković Martina, Drljača Svjetlana, Globevnik Marjeta, Jovanović Vesna, Kleva Elena, Kocevska Olivera,  
Marsič Tanja, Muženič Anja, Muženič Matej, Osvaldič Neli, Pečnik Maja, Ražem Julija, Škrinjar Kristina in Toth Erik.  
 
ODSOTNI:  
Bajić Tamara, Bissachi Ena, Bužinel Špela, Funa Stramaglia Katja, Gec Karmen, Ješić Tatjana, Keča Tina, Markežič 
Sanja, Matešič Goran, Murk Kristina, Murtezaj Samir, Palušova Monika, Pirc Miha, Ploskić Tanja, Rebolj Mojca, 
Sandić Sandra, Šergon Tine, Tepavčević Kim, Vahčič Tina, Verbič Petra, Viler Erika, Vinčec Stanka in Volk Marina. 
 
OSTALI PRISOTNI: Prša Nives, ravnateljica, pomočnici ravnateljice Matič Ingrid in Zigmund Orjana, strokovna 
sodelavka za upravno pravne zadeve Šebalj Maja in Zorč Suzana, predsednica sveta zavoda.  
 
Predsednica sveta staršev gospa Nastja Cotič, je pozdravila vse prisotne in jih povabila k sodelovanju na 3. seji sveta 
zavoda. 
 
Prisotni so soglasno potrdili naslednji 
 

dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev šolskega leta 2021/2022 z dne 15. 2. 2022.           
2. Imenovanje komisije za štetje glasov o podaji mnenj za kandidata za ravnateljico/ravnatelja. 
3. Predstavitve kandidatov za delavno mesto ravnateljice/ravnatelja Vrtca Semedela. 

Predsednica sveta Vrtca Semedela gospa Suzana Zorč, je po seji sveta zavoda z dne 15. 3. 2022, po pooblastilu 
sveta zavoda in na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21 in 207/21) pozvala svet staršev Vrtca Semedela, da v roku 20 dni od prejema poziva, poda mnenje 
k imenovanju kandidatov za ravnatelja vrtca in sicer go. Dito Horvatiček, g. Gregorja Oražma in go. Tjašo 
Rapotec. Kandidati se bodo Svetu staršev predstavili na seji po naslednjem vrstnem redu: 
• gospa Dita Horvatiček - svetovalka, ob 17.15 uri, 
• gospod Gregor Oražem - mentor, ob 17.30 uri, 
• gospa Tjaša Rapotec - svetovalka, ob  17.45 uri. 

4. Tajno glasovanje o podaji mnenj k imenovanju kandidatov za ravnatelja. 
5. Drugo. 

 
  
 SKLEP: Potrdi se dnevni red sveta staršev. 

 
Ad   1) 
 
Ga. Nastja Cotič je prebrala sklepe Zapisnika 2. seje sveta staršev, z dne 15. 2. 2022 in predlagala, da se zapisnik 
sprejme.   
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SKLEP:  Potrdi se zapisnik 2. seje sveta staršev, z dne 15. 2. 2022.  
Starši so soglasno sprejeli sklep.  
 
Ad    2) 
Gospa Nastja Cotič, predsednica sveta staršev je predstavila namen sklica seje. Povedala je, da v Vrtcu Semedela 
potekajo aktivnosti v zvezi z imenovanjem ravnatelja, ker je dosedanja ravnateljica podala svetu zavoda prošnjo k 
razrešitvi iz delovnega mesta ravnateljice s 1. 6. 2022. Svet zavoda je prošnji ugodil in objavil razpis za delovno 
mesto ravnatelja dne 7. 1. 2022 v Primorskih novicah in Območni enoti zavoda za zaposlovanje Koper. Po pridobitvi 
mnenj vzgojiteljskega zbora, sveta staršev ter Mestne občine Koper, svet zavoda s prisotnimi osmimi člani na seji 
sveta zavoda soglasno ni izbral nobenega izmed kandidatov za ravnatelja, zato je bil postopek razpisa za delovno 
mesto ravnatelja ponovljen. Ponovni postopek je bil objavljen z razpisom 28. 2. 2022. Svet zavoda je prejel štiri 
prošnje, od tega je bila ena nepopolna in kandidatka ni imela ustreznih pogojev. Tako je za tri kandidate svet zavoda 
zaprosil za mnenje vzgojiteljski zbor, svet staršev ter Mestno občino Koper. Svet staršev je bil sklican zato, da se 
kandidati za ravnateljico/ravnatelja predstavijo in da člani sveta staršev podajo mnenje. Eden izmed kandidatov je 
zbolel in da bi bile vsem kandidatom omogočene enake možnosti, se je svet zavoda na svoji 18. korespondenčni seji 
dne, 29. 3. 2022 odločil in sprejel sklep, da se bo na svetu zavoda in vzgojiteljskemu zboru prebralo vloge, življenjepis 
in program dela vrtca za mandatno obdobje 2022-2027. 
Predsednica sveta staršev je povedala, da bodo vloge, življenjepis in program dela kandidatov prebrale, gospa Maja 
Šebalj za gospo Dito Horvatiček, gospa Ingrid Matič za gospoda Gregorja Oražma in sama za gospo Tjaša Rapotec. 
Člani sveta so bili tako seznanjeni z dokumentacijo vseh treh kandidatov.  
 
K tej točki ni bilo sklepa. 
 
Ad      3)    
Ga. Nastja Cotič je povedala, da je za štetje glasov o mnenjih o kandidatih za ravnatelja potrebno imenovati komisijo. 
Pojasnila je tudi, kako bo potekalo tajno glasovanje. Predlagala je, da se v tričlansko komisijo za izvedbo tajnega 
glasovanja imenuje njo, kot predsednico, za člane gospo Svjetlano Drljača in gospo Tanjo Marsič. Komisija bo 
preštela glasove, ki jih bodo člani sveta zavoda oddali v volilno skrinjico. Na osnovi glasovanja bo komisija pripravila 
zapisnik in mnenje. Predsednica sveta staršev bo nato mnenje poslala svetu zavoda Vrtca Semedela. 
K točki je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: V komisijo za izvedbo tajnega glasovanja se imenuje za predsednico Nastjo Cotič, za člana Svjetlano 
Drljača in Tanjo Marsič. 
SKLEP: Potrdi se komisija za izvedbo tajnega glasovanja. Za je bilo 15 staršev, nihče ni bil proti in nihče 
vzdržan.  
 
Ad      5) 
Pod to točko je bilo izvedeno tajno glasovanje z oddajo glasov v volilno skrinjico. Komisija je podala poročilo o 
glasovanju. Starši so glasovali tako, da je od 38 članov sveta staršev, svoj glas oddalo 15 prisotnih članov, od tega 
sta za go. Dito Horvatiček glasovala 2 (dva), za g. Gregorja Oražma 2 (dva) in go. Tjaša Rapotec 11 (enajst). 
Neodločenih ni bilo. Komisija je ugotovila, da je dobila največ podpore ga. Tjaša Rapotec, ki je prejela 11 glasov. 
 
SKLEP: Največje število podpore za ravnatelja je prejela ga. Tjaša Rapotec, rojena 1. 9. 1984 z stalnim 
prebivališčem v Kopru, s VII/2 stopnjo strokovne izobrazbe, po poklicu univ. dipl. pedagoginja z nazivom 
svetovalka.  
 
Število vseh članov sveta staršev je 38. Število prisotnih članov sveta staršev, ki so glasovali je 15. Število 
glasov so prejeli: Ga. Dita Horvatiček 2 glasa, g. Gregor Oražem 2 glasa in ga. Tjaša Rapotec 11 glasov. 
Neodločenih ni bilo. 
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SKLEP: Predsednico sveta staršev go. Nastjo Cotič se pooblasti, da v imenu sveta staršev Vrtca Semedela, 
podpiše mnenje sveta staršev o kandidatih za ravnatelja in ga posreduje svetu zavoda Vrtca Semedela. 
 
Ad drugo) 
Pod to točko se je ravnateljica zahvalila staršem za aktivno in uspešno sodelovanje v humanitarni akciji zbiranja 
pomoči Ukrajini, ki smo jo izvedli v vrtcu. Povedala je, da se bomo po potrebi, še naprej vključili v humanitarne akcije 
oz. poskrbeli za pomoč otrok/družin, ki bodo vključeni v naš vrtec. Predstavila je priprave in aktivnosti v zvezi z 
sprejemom ukrajinskih otrok tudi v naš vrtec. Trenutno predvidevamo vključitev petih otrok. Ko bo urejen status 
družin, bodo otroci za sprejem v skupino potrebovali zdravniško potrdilo, ki ga bo izdal ZD Koper.    
Predstavnica oddelka enote Prisoje je izpostavila odhode otrok na aktivnosti izven vrtca ter popoldanski počitek otrok. 
Glede aktivnosti izven vrtca, je bilo v razpravi povedano, da so le te vezane na starost otrok in upoštevanje varnostnih 
zahtev, saj se epidemiološke zahteve rahljajo postopno, ob tem pa je še vedno potrebno poskrbeti za preprečevanje 
okužb. Otroci pa tudi potrebujejo čas, da se postopno navadijo na njim nove okoliščine. Glede popoldanskega počitka 
pa so prisotni ugotovili, da je le ta odvisen od posameznega otroka, njegovih potrebi (nekateri otroci pridejo v vrtec že 
ob 5.45 uri), strinjali so se, da otroci potrebujejo počitek, ki je lahko tudi 20 - 30 minutni, da se po kosilu in 
dopoldanskih aktivnosti ob pravljici, glasbi odpočijejo. Ravnateljica je starše pozvala, da svoje predloge/pomisleke 
predstavijo vzgojiteljici otrok, tako bodo dobili najboljšo informacijo in možnost sodelovanja v aktivnostih vrtca. 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
zapisnik vodila                            
Maja Šebalj, l. r.                                                Nives Prša, ravnateljica, l. r. 

 
 
 
predsednica sveta staršev Vrtca Semedela 

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


