
ZAPISNIK 15. SEJE ZAVODSKEGA SVETA  
 
 
Dne 15.septembra 2021, ob 18.00 uri, se je sestal Zavodski svet Ve čstopenjske 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 
 

 ZIDARICH Sabrina 

ČEBULEC Mitja JURJEVČIČ Alessandra  

CUNJA Andrej do 18.48 
 

SANCIN Elena  

FERLUGA Claudia od 
18.15 
 

ŠKRK Nataša  

PETKOVŠEK Ana ŠTOKA  Alenka 
 

 

REBEC Boris 
 

VERGINELLA Katja  

SOSSI Jan 
 

  

 
Opravičeno odsotni: Franchi Liliana. 
 
Dnevni red:    
 
Dnevni red: 

1. Zamenjava člana in umestitev Zavodskega sveta 

2. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

3. Konvencija s športnimi društvi o uporabi telovadnic 

4. Kriteriji za  sprejem otrok v vrtec 

5. Dejavnosti v š.l. 2021/2022 (CŠOD) 

6. Razno 

 
Predsednik g. M. Čebulec pozdravi prisotne in želi vsem uspešno šolsko leto, nakar preda 
besedo g.e ravnateljici. 
 



1. Zamenjav člana in umestitev Zavodskega sveta 
 
Ravnateljica pove, da je prišlo do zamenjave člana Zavodskega sveta in sicer g.a Ana 
Petkovšek nadomesti g.o Tjašo Kocman. Ker se je uč. Xenia Cante upokojila, bo en član 
manj učnega osebja. 

 
 
2. Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 
Prisotni člani odobrijo zapisnik prejšnje seje s sledečim glasovanjem: 
 
SKLEP št. 83 
Prisotni:   15             Za: 11                Pr oti:  0              Vzdržani:  4 
 
Ob 18.15 vstopi g.a Claudia Ferluga. 
 
3. Konvencija s športnimi društvi o uporabi telovad nic 
 
Večstopenjska šola daje že več let na razpolago telovadnice na Opčinah in Proseku 
vaškim športnim društvom. Tudi letos so vprašali prostore društva Bor, Kontovel, Sloga in 
Cheerdance Millenium. Ravnateljica pove, da si društva prevzamejo odgovornost za 
čiščenje in razkužitev prostorov ter, da šolsko neučno osebje sproti pregleduje prostore. 
Prisotni soglasno sklenejo, da se obdrži konvencijo s športnimi društvi. 
 
SKLEP št. 84 
Prisotni:     16            Za: 16                Proti:    0             Vzdržani:  0 
 
4. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec 
 
Na 13.seji Zavodskega sveta (31.5.2021) so prisotni pregledali kriterije za sprejem otrok v 
vrtce Večstopenjske šole, ki so jih vzgojiteljice predlagale na ZUO 24.2.2021, a niso bili 
sklepčni.  
 
Kriteriji vpisov v OV: 
1. Pripadnost slovenski narodni skupnosti (oba starša obvladata slovenski jezik) 
2. Pripadnost slovenski narodni skupnosti ( eden od staršev obvlada slovenski jezik) 
3. Otroci družin, ki stanujejo v vasi oziroma v pripadajočem šolskem okolišu 
4. Otroci, ki imajo brata/sestro v istem vrtcu 
5. Otroci, ki imajo brata/sestro v slovenski šoli v vasi oz. v pripadajočem šolskem okolišu 
6. Otroci, ki imajo stare starše v vasi ali v pripadajočem šolskem okolišu 
7. Otroci, ki imajo enega od staršev zaposlenega v vasi ali v pripadajočem šolskem 

okolišu 
8. Starši otrok, katerim je vrtec na poti v službo 
9. Otroci, ki so predhodno obiskovali slovenske jasli 
10. Starš samohranilec 

 
Kriteriji za vpis minimal čkov: 
1.Vsak vrtec oz. sekcija naj sprejme enega otroka rojenega do 28 februarja 
2. Mlajšega otroka od tretjega leta naj sprejmejo vrtci oz. sekcije, ki imajo nižje število od      
20 redno vpisanih otrok in med temi nimajo vpisanih otrok s posebnimi potrebami 
3. Otrok naj obiskuje vrtec od 7.januarja dalje 



4. Otrok naj bo samostojen pri opravljanju higijenskih opravil (brez pleničke) in samostojen 
pri hranjenju 
5. Otrok naj obiskuje vrtec le v jutranjih urah, oz.do prvega odhoda po kosilu, vse do 
zaključka šolskega leta 
Zaželjeno je, da otroci, ki se vpišejo v vrtec kot minimalčki, ostanejo redno vpisani v istem 
vrtcu tudi v naslednjih šolskih letih. 
Prednost vpisa imajo otroci, ki stanujejo v vasi ali v pripadajočem šolskem okolišu. 
 
Prisotni soglasno odobrijo predlagane kriterije. 
 
SKLEP št. 85 
Prisotni:  16               Za: 16                  Proti:   0              Vzdržani:  0 
 
G. A. Cunja zapusti sejo. 
 
5. Dejavnosti v š.l. 2020/2022 (CŠOD) 
 
Zaradi pravil vezanih na Covid-19 bodo šole tudi v tem šolskem letu sproti preverjale, 
katere programirane dejavnosti lahko izvršijo. Treba pa se je odločiti, če se odreči 
programiranim dejavnostim v sodelovanju s COŠD ali jih potrditi.  
Profesorici E. Sancin in C. Biber povesta, da so se na srednjih šolah že odrekli dejavnosti 
načrtovani v mesecu oktobru, ker razmere in pravila v Sloveniji se v teh dneh spreminjajo 
in je bilo že treba potrditi udeležbo.  
Prisotni soglasno odločijo, da se šole odrečejo kratkoročnim rezervacijam, potrdijo pa tiste 
predvidene za drugo polletje. 
 
 
SKLEP št. 86 
Prisotni:     15            Za: 15                  Proti:  0               Vzdržani:  0 
 
 
6. Razno 
 
G. J. Sossi pove, da je Združenje staršev OŠ na Proseku poslalo ravnateljstvu prošnjo za 
popoldanske dejavnosti.  
Ravnateljica potrdi, da se bodo lahko odvijale popoldanske dejavnosti na šolah. 
 
G. J. Sossi vpraša pojasnila glede popoldanskih dejavnostih na Proseku v organizaciji Občine Trst 
( Servizio integrativo scolastico) vkolikor bi lahko omejevale popoldanske dejavnosti v organizaciji 
slovenskih društev; poleg tega so precej drage (plačilo je vezano na družinski dohodek) in ni 
zagotovljena prisotnost slovenskih vzgojiteljev. 
G.a C.Ferluga spomni prisotne, da je bilo v prejšnjih letih govora o teh popoldanski dejavnostih v 
slučaju, da bi bile koristne za naše šole. 
Ravnateljica se bo pozanimala, če bi bilo za naše šole to primerno in izvedljivo. 
 
G.a J. Ban vpraša, če med popoldanskimi dejavnostmi mora biti prisoten na šoli tudi šolski 
sodelavec. 
Ravnateljica potrdi, da to predvideva zakon. 
 
Seja se je zaključila ob 19.17.   
     
Predsednik Zavodskega sveta                                                                 Zapisnik vodila 
 g. Mitja Čebulec                                                                                       prof. Elena Sancin      


