
Število: 310/2-2021 

Datum: 18.11.2021 

 

ZAPISNIK 

 

11. seje Sveta zavoda Vrtca Sežana, ki je bila dne 18.11.2021, ob 18:00 uri, v večnamenskem prostoru 

enote Lehte, Vrtec Sežana. 

 

Prostor za sestanek je bil organiziran v skladu s priporočili za omejevanje in preprečevanje širjenja okužbe Covid 

– 19. 

 

Prisotni člani: 

Predstavniki delavcev Vrtca Sežana: Karmen Gec Hočevar, Monika Turk, Irena Božeglav, Nadja Božeglav,  

Predstavniki staršev: Marko Pirc 

Predstavniki občin ustanoviteljic: Nives Skuk, Katja Skok, Nevenka Ražman. 

Ostali prisotni: ravnateljica Teja Čeh Svetina, zapisničarka Andrea Marsetič. 

Opravičeno odsotni: Darja Tavčar, Borut Kosmina, Polona Birsa. 

 

 

Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje 
2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za š. l. 2020/2021 
3. Predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2021/2022 
4. Finančno stanje zavoda 
5. Predlog spremembe poslovnika sveta zavoda 
6. Pobude, predlogi 
7. Razno 

 
Člani so soglasno potrdili dnevni red v predlagani obliki. 

Na seji  so člani sveta po poročanju o posameznih točkah in razpravi sprejeli naslednje sklepe: 

 

K točki 1: 

Nadja Božeglav je prebrala sklepe zapisnika 10. seje. Člani na zapisnik niso imeli pripomb, zato so z večino 

sprejeli naslednji  

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta zavoda Vrtca Sežana. 

 

K točki 2: 

Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji  

SKLEP: 

Potrdi se poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za š. l. 2020/2021. 

 

K točki 3: 

Člani so soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 

Potrdi se predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2021/2022. 

 

K točki 5: 

Člani so z večino glasov potrdili spremembe in sprejeli naslednje sklepe: 



 

SKLEP 1 

Potrdi se spremembo 21. člena Poslovnika sveta zavoda Vrtec Sežana. 21. člen se po spremembi glasi:  

Vabilo z gradivom se članom sveta zavoda pošlje po elektronski pošti ali po redni pošti njmanj osem dni 

pred sejo sveta. Posamezna gradiva se lahko predloži na sami seji. 

V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu seje, se seja 

lahko skliče v krajšem roku po elektronski ali redni pošti. 

 

SKLEP 2 

Potrdi se spremembo 44. člena Poslovnika Sveta zavoda Vrtec Sežana. 44. člen se po spremembi glasi: 

Predsednik sveta skupaj s tajnico oblikuje predlog odločitve tako, da lahko člani s povratno informacijo 

po redni pošti ali po elektronski pošti sporočijo svoje strinjanje ali zavrnitev predloga. 

Na korespondenčnih sejah člani sveta o predlogu sklepa glasujejo v roku, ki ga določi predsednik sveta 

zavoda. 

 

SKELP 3 

Potrdi se spremembo  48. člena Poslovnika Sveta zavoda Vrtec Sežana. Obstoječemu členu se doda besedilo:   

Zapisnike seje sveta se objavi na oglasnih deskah  zbornic vseh enot Vrtca Sežana najkasneje 15 dni po 

seji sveta zavoda. 

Na spletni strani vrtca se objavi samo sklepe sej sveta zavoda najkasneje 15 dni po seji sveta zavoda. 

 

Seja zaključila ob 20:40 uri. 

    

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

Andrea Marsetič       Nadja Božeglav 

 

 

 

 

 

 

 

 


