
    ZAPISNIK UMESTITVENE SEJE  
 
 Dne 11. decembra 2018 ob 17.00 se je sestal Zavodni svet Večstopenjske 
šole Opčine, Nanoški trg, 2. Sejo vodi ravnateljica dr. Marina Castellani, 
zapisnikar . 
 
PRISOTNI:  

PREDSTAVNIKI STARŠEV PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 

PREDSTAVNIKI NEU ČNEGA 
OSEBJA 

BAN Jana  BIBER Christina  FRANCHI Liliana 

BOLČINA Daša  CANTE Xenia od 17.25 ZIDARICH Sabrina  

CUNJA Andrej JURJEVCIC Alessandra   

ČEBULEC Mitja KRIŽMAČIČ Lučka   

FERLUGA Claudia  SANCIN Elena  

KOCMAN Tjaša SKRK Nataša  

REBEC  Boris ŠTOKA Alenka   

SOSSI Jan  VERGINELLA Katja  

 
ODSOTNI: // 
 
DNEVNI RED: 
 
1.  Predstavitev izvoljenih članov  
2.  Predstavitev funkcij in kompetenc Zavodnega sveta  
3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Zavodnega sveta ter  določitev tajnika 
4.  Izvolitev Izvršnega odbora 
5.  Odobritev Pravilnika  
6.  Razno 
 

 
1.  Predstavitev izvoljenih članov  

Ravnateljica pozdravi prisotne in se jim zahvali za pripravljenost sodelovanja v Zavodnem 
svetu, katerega mandatna doba traja tri leta.  
 
2.  Predstavitev funkcij in kompetenc Zavodnega sveta  

2.1. Sestava Zavodnega sveta  
Na volitvah, ki so se odvijale 24. in 25. novembra 2018 so bili izvoljeni: 
 
 
PREDSTAVNIKI STARŠEV PREDSTAVNIKI UČNEGA 

OSEBJA 
PREDSTAVNIKI NEUČNEGA 
OSEBJA 

BAN Jana  BIBER Christina  FRANCHI Liliana 

BOLČINA Daša  CANTE Xenia  ZIDARICH Sabrina  

CUNJA Andrej JURJEVCIC Alessandra   

ČEBULEC Mitja KRIŽMAČIČ Lučka   

FERLUGA Claudia  SANCIN Elena  

KOCMAN Tjaša SKRK Nataša  

REBEC  Boris ŠTOKA  Alenka   

SOSSI Jan  VERGINELLA Katja  

 



      Zavodni svet šolskih zavodov, ki štejejo več kot 500 učencev, sestavlja 19 članov: 
                                               ravnatelj ( član po zakonu) 
                                               8 predstavnikov učnega osebja 
                                               2 predstavnika neučnega osebja 
                                               8 predstavnikov staršev 
                                               skupno  : 19 članov  
 
      Predsednik:                      Izvoljeni predstavnik staršev 
       
      Tajnik:                              Predsednik izbere tajnika 
 
      Trajanje:                           Zavodni svet traja predvidoma tri leta.                           
      

2.2. Pristojnosti:  
Zavodni svet sklepa o sledečem:                        

 
• Odobri Pravilnik Zavodnega sveta 
• Odobri Triletni načrt Vzgojno izobraževalne ponudbe, ki ga je sestavil in odobril 

Zbor učnega osebja, na osnovi smernic, ki jih je izdelal ravnatelj ter Vzgojno 
izobraževalno ponudbo, ki jo vsako šolsko leto pripravi Zbor učnega osebja  

• Odobri Letni finančni načrt (finančni proračun) 
• Določi sklad za malenkostne stroške Upravnega vodje 
• Odobri obračun  
• Določa pogoje v zvezi z nakupi materiala in uporabo finančnih sredstev v 

skladu z  Medministrskim Odlokom št.129 z dne 28.08.2018  in novimi pravili  
 
Pri pogajanjih sklepa o: 

 
• Sprejemu in odpovedi sprejema darov, zapuščin in dediščin 
• Ustanovitvi ali soudeležbi pri ustanovitvi skladov in študijskih štipendij 
• Pristopu k medšolskim mrežam  in konzorcijem za organizacijo raznih dejavnosti 

(usmerjanje, izobraževanje, imenovanje osebja, raziskovalno delo ipd); 
• Sodelovanju šol pri pobudah, pri katerih so soudeležene tudi druge ustanove 

(univerza, posamezniki in javne ustanove) 
•  

Sklepa o kriterijih in o omejitvah, ki jih mora upoštevati ravnatelj pri: 
 
• Pogodbah, ki se nanašajo na sponzorizacije 
• Izdaji dovoljenj zunanjim prosilcem za uporabo šolskih prostorov 
• Podpisu dogovorov., ki se nanašajo na dejavnosti šolskega osebja in učencev za tuje 
ustanove 
• Pogodbah z izvedenci za posebne dejavnosti 
• Udeležbi na mednarodnih projektih 
 
Je pristojen, da določa: 
 
• Splošne kriterije o sestavi razredov 
• Prilagoditev šolskega koledarja in urnikov didaktičnih dejavnosti krajevnim razmeram 
in potrebam  
       uporabnikov  
• Razne oblike fleksibilnosti urnika, didaktične organizacije, eksperimentacije ipd.na 
podlagi D.P.R.  
       275/99 – ( Pravilnik za izvajanje Zakona, ki uvaja Avtonomijo (Z. 59/97)) in Zakona 
107/2015 
• Datum volitev za obnovo Razrednih, Medrazrednih in Medoddelčnih svetov  
 
Izrazi svoje mnenje o: 



  
• Pogojih za pooblastilo rabe šolskih prostorov prosvetnim, športnim in kulturnim 

društvom 
• Uvajanju novih metodoloških in didaktičnih posegov 
• Vzgojnem, izobraževalnem in upravnem delovanju šole 
• Organizaciji življenja in dela posamezne šolske ustanove; 
• Oblikah in kriterijih izvajanja vseh šolskih in obšolskih dejavnosti in projektov; 
• Raznih oblikah sodelovanja s šolskimi in izvenšolskimi ustanovami; 

 
      Predlaga:  
 

• Predlaga dva člana iz vrst staršev in enega člana iz vrst učnega osebja, ki 
sestavljajo Komisijo za ocenjevanje učnega osebja na osnovi 129. st. 1. čl. Zakona 
107/2015. 

 
3.  Izvolitev predsednika in podpredsednika ter članov Izvršnega odbora: določitev 
tajnika oz. zapisnikarja 
 

Ob 17.25 vstopi uč. Xenia Cante. 
  
a) Predsednik (predstavnik staršev) 

Izid volitev: Mitja Čebulec 15 glasov, Tjaša Kocman 3 glasovi, Daša Bolčina 1 glas 
 
Na osnovi izida volitev je bil izvoljen: g. Mitja Čebulec  
 

b) Podpredsednik (predstavnik staršev) 
Izid volitev:  Daša Bolčina 8 glasov, Tjaša Kocman 7 glasov, Claudia Ferluga 2 
glasova, Andrej Cunja 1 glas, Boris Rebec 1 glas 
 
Na osnovi izida volitev je bila izvoljena: g.a Daša Bolčina 
 

c) Tajnik  
       Tajnik Zavodnega sveta bo prof. Elena Sancin 
 
  4.  Izvolitev izvršnega odbora 

 
     Sestava: Ravnatelj in Upravni vodja (člana po zakonu) 

              2 predstavnika staršev, 1 predstavnik neučnega osebja, 1 predstavnik 
učnega osebja  
 
Predsednik: Ravnatelj 
Tajnik :       Upravni vodja 
 
 
 
 
 
Pristojnosti:  
 
Izvršni odbor pripravi seje Zavodnega sveta, pregleda in odobri Letni finančni načrt, ki 
ga pripravi ravnatelj ter obračun, ki ga pripravi Upravni vodja. Načrt in obračun 
morajo pregledati in  odobriti tudi  revizorji. 
 
Izid volitev:  

     Predstavnik neučnega osebja: Liliana Franchi 16 glasov, Sabrina Zidarich 3 glasovi 
Predstavnika staršev: Claudia Ferluga 11 glasov, Tjaša Kocman 8 glasov 
Predstavnik učnega osebja: Lučka Križmančič 18 glasov, Christina Biber 1 glas 



 
Izvoljeni so bili: naslednji člani: 

                          - predstavnica neučnega osebja: g.a Liliana Franchi 
                     - predstavnici staršev: g.e Claudia Ferluga in Tjaša Kocman  
                     - predstavnica učnega osebja: uč. Lučka Križmančič 
 

5.  Odobritev Pravilnika  

 
V Pravilniku  Zavodnega sveta sta opisana organizacija in delovanje šole. Opisani so 
Zborni organi, sestava, pristojnosti ipd, notranja organizacija posamezne šolske 
ustanove, pravice in dolžnosti vseh sestav: učnega osebja, staršev in otrok, učencev in 
dijakov.  
Pravilniku so priložene še priloge, ki so sestavni del slednjega: 

A) Pravilnik o izvajanju nadzorstva ob prihodu in odhodu učencev 
B) Pravilnik o organizaciji in izvajanju izletov, poučnih ekskurzij ipd. 
C) Pravilnik za  nakupe in stroške in upravljanje šolskega inventarja  
D) Pravilnik o zdravstveni pomoči učencem in o rabi mobilnih telefonov in drugih 

tehnoloških naprav  
E) Pravilnik, ki vsebuje kriterije za dodelitev oz. uporabo šolskih prostorov 
F) Pravilnik o možnosti vpogleda v šolske akte 
 

Pravilnik bomo odobrili na naslednji seji. 
 
6. Razno 
 

• Sklic sej  
Ravnateljica predlaga, da bi seje zavodnega sveta sklicevali po e-pošti. Vsi člani bodo 
prejeli vabilo in dnevni red  seje.  

• Kriteriji za vpis 
Ravnateljica predlaga, da ohranimo obstoječe kriterije za vpis otrok v otroške vrtce, saj 
bo naslednja seja Zavodnega sveta v drugi polovici januarja 2019, ko bodo že v teku 
vpisovanja. 

• Pismo učiteljev OŠ Pinka Tomažiča 
Uč. Xenia Cante prebere prisotnim pismo učiteljev Celodnevne šole Pinka Tomažiča v 
zvezi z delovno soboto, ki so jo opravili 24.novembra 2018, iz katere izhaja, da je bila 
šolska sodelavka obveščena zadnji trenutek in ni bilo poskrbljeno za ogrevanje. 
  
 
 
Seja se zaključi ob 18.15. 
 
      Zapisničarka                                      Ravnateljica 
 Prof. Elena Sancin                                                                                                       dr. Marina Castellani                         
         
 


