
ZAPISNIK 16. SEJE ZAVODSKEGA SVETA  
 
 
Dne 27.oktobra 2021, ob 18.00 uri, se je sestal Zavodski svet Večstopenjske šole 
Opčine, preko spletnega omrežja (šolska platforma Google MEET). 
Sejo otvori predsednik g. M.Čebulec, ki pozdravi prisotne člane. Sejo vodi ravnateljica, 
zapisnik piše prof. E. Sancin. 
 
PRISOTNI: 
 
Ravnateljica dr. Eva SANCIN 
 

PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

PREDSTAVNIKI UČNEGA 
OSEBJA 
 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

BAN Jana 
 

BIBER Christina  

BOLČINA Daša do 19.00 
 

JURJEVČIČ Alessandra   

ČEBULEC Mitja SANCIN Elena  

CUNJA Andrej  
 

ŠKRK Nataša  

FERLUGA Claudia  
 

ŠTOKA  Alenka 
 

 

REBEC Boris 
 

  

SOSSI Jan 
 

  

 
Opravičeno odsotni: Franchi Liliana, Zidarich Sabrina, Petkovšek Ana, Verginella Katja. 
 
Dnevni red:    
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

2. Sprememba finančnega načrta za leto 2021 

3. Triletni načrt Vzgojno-izobraževalne ponudbe 2021/2024 

3.1 Vzgojno-izobraževalna ponudba za š.l. 2021/22 

3.1.1. Projekti in šolske ter obšolske dejavnosti 

3.1.2. PON, deželni prispevki 

4. Zavarovanje Ambiente scuola 

5. Šolski koledar – zaprtje uradov v predprazničnih dneh 

6. Razno 

 
 
1.  Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 



Prisotni člani odobrijo zapisnik prejšnje seje s sledečim glasovanjem: 
 
SKLEP št. 84 
Prisotni:   13             Za: 13                Proti:  0              Vzdržani:  0 
 
Ravnateljica spomni prisotne, da je mandat Zavodskega sveta v zapadlosti. Volitve bodo 
potekale na sedežu šole 28.in 29. novembra in do 10.novembra je potrebno potrditi seznam 
volilne komisije. V komisiji sta že dva predstavnika učnega osebja in en predstavnik 
neučnega; določili bomo še dva predstavnika staršev. 
 
2. Sprememba finančnega načrta za leto 2021 
 
Ravnateljica predstavi spremembe letnega finančnega načrta (glej prilogo). 
 
3. Triletni načrt Vzgojno-izobraževalne ponudbe 2021//2024 in Vzgojno-
izobraževalna ponudba za š.l. 2021/22 
 
Ravnateljica predstavi triletno Vzgojno-izobraževalno ponudbo ter prilogo ponudbe za 
tekoče šolsko leto, ki ju je odobril Zbor učnega osebja 25.oktobra 2021. VIP je na ogled na 
spletni strani šole.  
Prisotni načrt soglasno sprejmejo. 
 
SKLEP št. 85 
Prisotni: 13               Za: 13                  Proti:  0              Vzdržani:  0 
 
Ravnateljica predstavi še pobude, za katere je šola prejela deželne prispevke (glej 
prilogo). Ostaja še nekaj ur na razpolago, zato ima učno osebje možnost izdelati še 
dodatne projekte. 
 
4. Zavarovanje Ambiente scuola 
 
Novembra zapade dodatno zavarovanje in šola namerava potrditi spet istega, ki 
predvideva plačilo 5€ na učenca. Ravnateljica predstavi prisotnim razpredelnico z 
zavarovalnimi ponudbami. 
Prisotni odobrijo soglasno. 
 
SKLEP št. 86 
Prisotni:    13            Za: 13                 Proti: 0               Vzdržani:  0 
 
 
5. Šolski koledar – zaprtje uradov v predprazničnih dneh 
 
Ravnateljica, po pogovoru vodjo uprave, ki se je posvetovala z neučnim osebjem, 
predlaga sledeče dneve, v katerih bi bila šola zaprta: 24.12.2021, 31.12.2021, 7.1.2022, 
3.6.2022. 
Prisotni soglasno sprejmejo predlog. 
 
SKLEP št. 87 
Prisotni:    13            Za: 13                 Proti: 0               Vzdržani:  0 
 
 



 
6.Razno 
 
Ravnateljica seznani prisotne, da so v OV Čok sprejeli že avgusta t.l. dva minimalčka 
(enega na sekcijo), kar nasprotuje kriterijem vpisov minimalčkov določenih na prejšnji seji 
Zavodskega sveta (15.9.2021). Glede na to, da so v vrtcu sprejeli minimalčka pred 
odobritvijo novih kriterijev za vpis, prisotni soglasno sklenejo, da lahko oba otroka ostaneta 
v vrtcu. 
 
SKLEP št. 88 
Prisotni:    13            Za: 13                 Proti: 0               Vzdržani:  0 
 
 
G.a D. Bolčina spomni, da dežela nudi bodisi finančna sredstva kot razne projekte za usmerjanje in 
bi bilo lepo jih izkoristiti za psihologa. 
 
G.a J. Ban pove, da je prišlo v tretjih razredih  SŠ Srečka Kosovela do prepisa ene učenke v drugo 
sekcijo, kar je povzročilo splošno nelagodje in nerazumevanje. 
 
G. M. Čebulec je omenil slabo kakovost zaščitnih mask, ki jih nudi šoli Ministrstvo. Ravnateljica pove, 
da so v tem š.l. uporabnejše. 
 
Seja se je zaključila ob 19.08. 
 
 
Podredsednik Zavodnega sveta                                                            Zapisnik vodila 
 g. Mitja Čebulec                                                                                       prof. Elena Sancin      
 


