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ZAPISNIK 10. SEJE ZAVODSKEGA SVETA 
 
 
Dne 31. avgusta 2020, ob 17.00 uri, se je sestal Zavodski svet Večstopenjske šole Opčine, 
preko spletnega omrežja (šolska platforma Google MEET). 
Sejo otvori ravnateljica , ki pozdravi prisotne člane. Seji predseduje g. Mitja Čebulec, zapisnik 
vodi prof. Elena Sancin. 
 
PRISOTNI: 
 
Ravnateljica dr. Annamaria ZERIALI 
 

PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

PREDSTAVNIKI UČNEGA 
OSEBJA 
 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

BOLČINA Daša  
 

BIBER Christina ZIDARICH Sabrina 

ČEBULEC Mitja 
 

CANTE Xenia FRANCHI Liliana 

KOCMAN Tjaša 
 

SANCIN  Elena  

REBEC Boris 
 

ŠTOKA Alenka 
 

 

JAN Sossi 
 

VERGINELLA Katja  
 

 

 
 

JURJEVCIC Alessandra  

 
 

SKRK Nataša   

 
 
Opravičeno odsotni: predstavniki staršev Jana Ban, Claudia Ferluga in Andrej Cunja. 
 
G. Mitja Čebulec je kot predsednik Zavodnega sveta pozdravil prisotne in izrazil skrb staršev 
glede coronavirusa in začetka šolskega leta. 
 
Dnevni red: 
 
1. Odobritev zapisnika prejšnje seje; 
2. Odobritev šolskega koledarja; 
3. Navodila v zvezi s smernicami za prepričitev širitve COVID-19; 
4. Izvenšolske dejavnosti; 
5. Razno 

 

 
 
1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

 
Prisotni člani odobrijo zapisnik prejšnje seje s sledečim glasovanjem: 
 
SKLEP št. 47 
 
Prisotni: 15             Za: 15                      Proti: 0              Vzdržani: 0     
 
 
 
2. Odobritev šolskega koledarja 
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Dežela FJK je dne 27.03.2020 s sklepom št. 469 odobrila šolski koledar za leto 2020/21. Pouk 
naj bi začel 16.09.2020 in se zaključil 10.06.2021 (vrtci 30.06.2021). Na zadnji seji je Zavodski 
pogojno odobril začetek pouka 10.09.2020 s sledečimi prostimi dnevi 02.11.2020, 31.05 in 
01.06. 2021. V dopisu 3459 z dne 12.08.2020 pa je ravnateljica predlagala in navedla tehtne 
razloge zaradi katerih naj bi se pouk začel 14.09.2020 (kot v ministrskem odloku št.69 z dne 
23.07.2020).  
Sledi koledar in predlog: 
 

ŠOLSKI KOLEDAR za š.l. 2020-21 
 

 
14.09.2020 Prvi dan pouka 
01.11.2020 Vsi sveti 
02.11 -03.11.2020 Pouka prosta dneva 
07.12.2020 Pouka prost dan (Sklep Dežele FJK) 
08.12.2020 Marijino Brezmadežno spočetje 
od 24.12.20 do 06.01.2021 Božične počitnice 
od 15. do 17.02.2021 Pustni premor (Sklep Dežele FJK) 
od 01.04. do 06.04.2021 Velikonočne počitnice 
01.05.2021 Prvi maj – Praznik dela  
02.06.2021 Praznik Republike 
10.06.2021 Zadnji dan pouka za osnovne in srednje šole 
30.06.2021 Zadnji dan pouka za otroške vrtce 
SKUPNO 206 dni pouka (šole), 223 (vrtci) 

 
1. OTROŠKI VRTCI : prvi teden (od 14.09. do 18.09. 2020) se pouk zaključi ob 12.00 
(brez kosila). 
V obdobju vključevanja, od 21. do 30. septembra 2020, se dejavnosti odvijajo samo 
dopoldne in se zaključijo po kosilu (načeloma ob 12.45 /13.00). 
Zadnji dan pouka (30. junija 2021) se dejavnosti zaključijo ob 12.00 (brez kosila). 
 
2. OSNOVNE ŠOLE : prvi teden (od 14. do 18. septembra 2020) se pouk zaključi ob 
12.30 (brez kosila). 
Kosilo in podaljšani urniki naj bi začeli v ponedeljek, 21. septembra 2020. 
Zadnji dan pouka (10. junija 2021) se dejavnosti zaključijo ob 12.30 (brez kosila). 
 
3. NIŽJI SREDNJI ŠOLI : Prvi teden pouka (od 14. do 18. septembra 2020) se pouk 
zaključi po peti učni uri, in sicer na NSŠ Kosovel (Opčine), na NSŠ Levstik (Prosek). 
Redni urnik (sedem učnih ur) začne veljati v ponedeljek, 21. septembra 2020. 
Zadnji dan pouka (10.junija 2020) se pouk zaključi po peti učni uri - na NSŠ Kosovel 
(Opčine), na NSŠ Levstik (Prosek). 
 
Urniki začetka in konca pouka bodo lahko še deležni sprememb ob upoštevanju državnih navodil 
za omejitev širjenja pandemije Covid-19. 
 
Uč. Xenia Cante spomni prisotne, da so v kratkem predvidene tudi volitve. Ravnateljica je 
potrdila, da se bodo vršile na nekaterih šolah. 
 
 
Sklep št. 48 
 
Prisotni:  15              Za: 15                Proti: 0                 Vzdržani:  0 
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3.  Navodila v zvezi s smernicami za preprečitev širitve COVID-19 

Priloga  (Ministrska navodila bodo v kratkem na ogled na spletni strani.) 

4. Izvenšolske dejavnosti in uporaba šolskih prostorov 

Kar se tiče izvenšolskih dejavnosti za tiste, ki so vključene v VIP in so namenjene samo učencem 
dotičnih šol morda jih bomo lahko izvajali. Isto velje za dodatne dejavnosti v organizaciji 
združenja staršev.  

Za dejavnsti, ki niso v VIP-u morajo organizacije vprašati občino Trst za dovoljenje. V sredo je 
programiran sestanek s predstavniki občine Trst, kjer bodo šole  dobile še dodatna navodila. 

AŠD CHEERDANCE MILLENIUM prosi za uporabo Večnamenskega prostora na Opčinah za projekt 
plesno-gibalne vzgoje v š.l. 2020/21 in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 16h do 19.30h 
ter ob sabota od 10h do 12h. 

ŠPORTNO DRUŠTVO KONTOVEL  prosi za uporabo telovadnice na Proseku za vadbo mladinske 
odbojke za š.l. 2020/21 in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 16. do 19.30 ure. 

ŠPORTNO DRUŠTVO SLOGA prosi za uporabo telovadnice na Opčinah za vadbo mladinske 
odbojke za š.l. 2020/21 in sicer ob torkih in četrtkih od 14.45 do 19.30. 

Ker ravnateljstvo ni prejelo še točnih navodil, bo Zavodski svet o tem sklepal na prihodnji seji. 

 

Sklep št. 46 
 
Prisotni:   15            Za:  15                   Proti:  0                    Vzdržani:  0 

 

5. Razno 

G. Jan Sossi vpraša, kako je z internetnimi povezavami na šolah. 
G. ravnateljica pove, da je občina zamenjala operaterja in bi moralo biti pred začetkom pouka 
vse urejeno. 
 
G.a Daša Bolčina sporoča, da je poslala na ravnateljstvo zanimivo pobudo v zvezi s prehodom 
med raznimi šolskimi stopnjami.  
G.a ravnateljica se zahvali in pove, da bo posredovala učnemu osebju. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.uri. 
 
 
Predsednik Zavodnega sveta                                                            Zapisnik vodila 
 g. Mitja Čebulec                                                                          prof. Elena Sancin                                                     


