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Številka: 46/2-2022 
Datum: 28.2.2022 

 

ZAPISNIK 

 

12.seje Sveta zavoda Vrtca Sežana, ki je bila dne 28.2.2022, ob 17:00, v večnamenskem 
prostoru enote Lehte, Vrtec Sežana. 

 

Prostor za sestanek je bil organiziran v skladu s priporočili za omejevanje in preprečevaje 
širjenja okužbe COVID-19.  

Prisotni člani: 

Predstavnik delavcev: Karmen Gec Hočevar, Monika Turk, Irena Božeglav, Nadja Božeglav, 
Darja Tavčar 
Predstavniki staršev: Marko Pirc 
Predstavniki občin ustanoviteljic: Katja Skok 
Ostali prisotni: ravnateljica Teja Čeh Svetina, predstavnica sindikata Vrtca Sežana, 
povabljena k 7., oziroma 8. točki dnevnega reda Radica Slavković, zapisničarka Lara Jankovič 
Opravičeno odsotni: Borut Kosmina, Polona Birsa, Nives Skuk, Nevenka Ražman 

Nadja Božeglav, predsednica sveta zavoda, je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost 
seje. 

Prebrala je dnevni red in predlagala spremembo dnevnega reda in sicer, da se doda točko, 
pod točko 4.  - Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Sežana:  

Člani so soglasno potrdili dnevni red v predlagani obliki:  
1. Pregled zapisnika 11.seje 
2. Poročilo inventurne komisije za leto 2021 
3. Letno poročilo za leto 2021 
4. Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Sežana 
5. Program dela in finančni načrt za leto 2021 
6. Predlog odpisa terjatev  
7. Tržna dejavnost 
8. Prošnja za izplačilo za neizrabljen dopust 
9. Ocena delovne uspešne ravnatelja za leto 2021  
10. Poslovnik o delu sveta zavoda in Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov- predstavnikov 
delavcev v svetu zavoda 
11. Pobude in predlogi 
12. Razno 
 
K točki 1: 
Predsednica je prebrala sklepe zapisnika 11.seje. Člani na zapisnik niso imeli pripomb, zato 
so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 11. seje Sveta zavoda Vrtca Sežana. 
 
K točki 2: 
Člani so soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 
Potrdi se poročilo inventurne komisije za leto 2021. 
 
SKLEP: 
Potrdi se predlog odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2021. 
 
K točki 3: 
Člani sveta so soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Potrdi se letno poročilo Vrtca Sežana za leto 2021.  
 
 
K točki 5: 
Člani sveta zavoda so po končani razpravi soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se program dela in finančni načrt za leto 2022 

 
K točki 6: 
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se predlog odpisa terjatev. 
 
K točki 7: 
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji  
SKLEP: 
Svet zavoda Vrtca Sežana predlaga, da se, v kolikor pogajanja o zvišanju cene obroka za ŠC 
Srečka Kosovela Sežana ne bodo uspešna, sodelovanje s ŠC Srečka Kosovela Sežana zaradi 
izkazanega negativnega poslovanja prekine. 
 
SKLEP: 
Cena otroške malice je 1.30€ 
 
 
K točki 8: 
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 
Svet zavoda Vrtec Sežana zaprosi občine ustanoviteljice, da upoštevajoč predlog MIZŠ o 
zadevi izplačila nadomestila za neizrabljen dopust za leto 2020 in 2021 gospe Radice 



 
__________________________________________________________________________________ 

Slavković, izdajo soglasje za izplačilo nadomestila na podlagi lastne odločitve in zagotovijo 
sredstva. 
 
 

K točki 9: 
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 
V.d. ravnateljice Radica Slavković je dosegla 79% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače 
za redno delovno uspešnost. Ocena velja za obdobje od 1.1.2021 do 31.8.2021. 
 
SKLEP: 
Ravnateljica Teja Čeh Svetina je dosegla 86% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za 
redno delovno uspešnost. Ocena velja za obdobje od 1.9.2021 do 31.12.2021. 
 
 
K točki 10: 
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Poslovnik o delu sveta zavoda Vrtec Sežana. 
 
SKLEP: 
Sprejme se Pravilnik o volitvah in razrešitvi članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev v 
svetu zavoda. 
 
Seja zaključila ob 19:40 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                       Predsednica Sveta zavoda: 

Lara Jankovič                                                                                               Nadja Božeglav 

 


