
ZAPISNIK 2. SEJE ZAVODSKEGA SVETA  
 
 
Dne 9. februarja 2022, ob 18.20, se je sestal Zavodski svet Večstopenjske šole Opčine, preko spletnega 
omrežja (šolska platforma Google MEET). 
Sejo vodi ravnateljica, zapisnik piše vzg. L. Lombardo. 
 
PRISOTNI: 
 
Ravnateljica dr. Eva SANCIN 
 
PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 
 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

HRVATIČ Alja 
 

BIBER Christina MENEGATTI Carmen 

KOCJAN Ginevra 
 

LOMBARDO Lucia PETERLIN Matevž 

LOVREČIČ Alina STARC Nicole  

PANGERC Daša 
 

ŠKRK Nataša  

SOSSI Jan 
 

VERGINELLA Katja  

SPACAL Tanja  
 

 

ZADNIK Tanja 
 

  

 
ODSOTNI: 
 
PREDSTAVNIKI  
STARŠEV 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 

FERLUGA Claudia (opravičeno 
odsotna) 

ANTONIČ Annamaria 
(opravičeno odsotna) 

 

 COSMA Carmen 
 

 

 ŠTOKA Alenka 
 

 

 
 
Dnevni red:    
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

2. Odobritev finančnega proračuna za leto 2022 

3. Dejavnosti 

4. Covid predpisi 

5. Razno 

 
 
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 



Zapisnik prejšnje seje je soglasno odobren. Potekala je 22. decembra 2021 in je v glavnem predvidevala 
odobritev pravilnikov znotraj Vzgojno-izobraževalne ponudbe, šolskih in obšolskih dejavnosti in projektov 
PON. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
13 članov Zavodskega sveta odobri zapisnik prejšnje seje. 1 član se vzdrži, ker je bil na prejšnji seji odsoten. 
 

2. Odobritev finančnega proračuna za leto 2022 
 
Finančni proračun se začne januarja in se zaključi decembra, torej gre čez dve šolski leti. Septembra dobimo 
ravnateljstva ministrsko okrožnico, s katero nam namenijo zneske za točno določene namembnosti in projekte. 
Če teh zneskov ne potrosimo, se jih lahko naslednje leto preusmeri drugam, ampak naj bi se držali točno 
določenih načel. Vsota fondov, ki so nam namenjeni, je vezana na število učencev v šolah, otrok v vrtcih, 
dijakov na srednjih šolah, na organik in na število poslopij, v katerih se nahajajo vrtci in šole. 
Ravnateljica deli zaslon in v vednost predvaja članom poročilo vodje uprave, da vidijo čemu naj bi namenili 
zneske v letošnjem finančnem letu: od januarja do junija za didaktiko, od januarja do avgusta za upravne 
zadeve in za tehnologijo; od septembra do decembra pa za naslednje šolsko leto. 
G.a. Hrvatič vpraša, če je ta en del proračuna ali je potem še drugi del, ki zaobjema plače za osebje, vzdrževanje 
poslopij ipd. Ravnateljica odgovori, da ta je proračun, ki zadeva ministrske in deželne fonde, ki nam jih država 
septembra direktno nameni za upravo, glede na število otrok in osebja. Deželni projekti so vezani na naše 
prošnje s cilji in projekti in tisti denar nam pride nakazan. Za evropske fonde pa moramo kandidirati in ugoditi 
določenim kriterijem, oni pa potem odločijo, če prošnjo sprejmejo. V proračun se vključi lahko tudi morebitne 
zapuščine, pa tudi vzdrževanje stavb, čistila itd. Kar se pa tiče osebja, se izplača samo, kar ni v sklopu pouka 
(krožki, dejavnosti ipd.) in pride izplačano iz deželnega fonda. Redne plače osebja ne pridejo v poštev. Oglasi 
se predsednik Sossi in omeni, da stroški osebja so državni, zato ne pridejo direktno v ta proračun. Ravnateljica 
potrdi in pove, da obstaja tudi fond za dodatne ure za plačevanje osebja izven rednega pouka (za nadure, 
nadomeščanje odsotnih kolegov, referente itd.), za to pa so pristojni drugi organi in se o tem pogajamo na sejah 
z enotnim sindikalnim predstavništvom in s sindikati.  
Ravnateljica doda, da je bil finančni proračun že odobren s strani revizorjev, do 15. februarja pa ga mora 
odobriti tudi Zavodski svet.  
Priponka z dokumenti je sestavni del zapisnika. 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Zavodski svet soglasno odobri letni finančni načrt za leto 2022. 
 
 

3. Dejavnosti 
 
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in ker smo v oranžni coni, so zaenkrat izvenšolske dejavnosti 
zamrznjene. Zelenega tedna, ki je bil predviden konec februarja, se ne bomo udeležili, ostane pa še možnost, 
da se uresniči tistega, ki je predviden v aprilu. V zvezi s tem se oglasi g.a. Pangerc, ki prebere članom pismo 
prof. Bajc, ki je bila zadolžena za organizacijo zelenega tedna v Cerkno februarja, a so ji 21. januarja sporočili, 
da so v Italiji dovoljeni izhodi samo iz bele cone v belo cono. Uč. Verginella potrdi in pove, da so že v prejšnji 
zasedbi Zavodskega sveta, katerega je bila član, sklepali, da se ne bi šlo v tujino, zaradi okoliščin in zaradi 
tega, ker kader ni bil v polni zasedbi. Prof. Biber doda, da so se na takratni seji Zavodskega sveta vsi strinjali, 
da bodo kvečjemu pustili odprto možnost za februar, a kot vemo se je stanje poslabšalo, saj smo ostali v oranžni 
coni.  
G.a. Pangerc vpraša, če bo v prihodnje za srednjo šolo možno uresničiti krajši izlet, vsaj v naši deželi. 
Ravnateljica odgovori, da komaj bomo prišli iz oranžne cone, bo možno.  
G.a. Kocjan vpraša, do kdaj razredi ne smejo priti v stik med seboj. Ravnateljica odgovori, da zaenkrat je še v 
veljavi protokol Covid, do kdaj pa, nam ni dano vedeti. Gospa Kocjan opozori, da ko se pouk konča, se otroci 
itak vsi skupaj igrajo pred šolskim dvoriščem. Ravnateljica odgovori, da dokler ne pride norma, ki priklicuje 
prejšnjo, se nič ne spremeni. Glede mask na odprtem g. Sossi opozori, da ni še jasno, če v oranžni coni bodo 
lahko otroci pred šolskim poslopjem brez maske, ker v novi normativi o tem še ni govora. 
 
 



4. Covid predpisi 
 
Ravnateljica deli zaslon in predvaja članom v vednost dokument novih Covid predpisov za šolo, ki so stopili 
v veljavo 5. februarja z Zakonskim dekretom št. 5/2022. 
G.a. Zadnik vpraša, glede cepljenih in necepljenih otrok, če je šola dolžna vedeti, kdo je cepljen in kako naj se 
starši ravnajo v slučaju okužb v razredu. Ravnateljica odgovori, da starši vedo samostojno, da če je otrok 
cepljen, lahko pride z masko ffp2, če pa ni, je deležen didaktike na daljavo. Šola torej ne vpraša izrecno družin, 
naj sporočijo, če je otrok cepljen ali ne. G. Sossi vpraša, če je treba vsekakor otroku preveriti Green Pass ob 
vstopu v šolo, ravnateljica potrdi. 
G.a. Hrvatič vpraša, po katerih kriterijih se bo zdaj štelo pozitivne. Ravnateljica odgovori, da do petega dne 
od prve okužbe se naslednje okužbe šteje vezane na prvo.  
 

5. Razno 
 
G.a. Kocjan ima vprašanje glede glasbene vzgoje, in sicer če otroci še vedno ne smejo peti. Ravnateljica 
odgovori, da bo tudi za to treba imeti malo potrpljenja, da se razmere izboljšajo. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.25. 
 
Predsednik Zavodskega sveta                                                                   Zapisnik vodila 
           g. Jan Sossi                                                                                                   vzg. Lucia Lombardo      
 


