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ZAPISNIK 5 SEJE ZAVODNEGA SVETA 
 
 
Dne 24 septembra 2019, ob 15.00 uri, se je sestal Zavodni svet Večstopenjske šole 
Opčine, na sedežu Večstopenjske šole, na Nanoškem trgu št. 2, na Opčinah. 
Sejo otvori predsednik Zavodnega sveta Mitja Čebulec in preda besedo ravnateljici, ki preveri 
prisotnosti predstavnikov staršev, predstavnikov učnega osebja in predstavnikov neučnega 
osebja po spodnji razpredelnici. Zapisnik vodi Katja Verginella. 
 
PRISOTNI: 
 
Ravnateljica dr. Annamaria ZERIALI 
 

PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

PREDSTAVNIKI UČNEGA 
OSEBJA 
 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

BAN Jana 
 

BIBER Christina FRANCHI Liliana 

BOLČINA Daša JURJEVCIC Alessandra 
 

ZIDARICH Sabrina 

ČEBULEC Mitja SKRK Nataša (do 15.45) 
 

 

KOCMAN Tjaša 
 

ŠTOKA Alenka (od 15.50)  

SOSSI Jan  (od 15.20) 
 

VERGINELLA Katja 
 

 

 
Odsotni: CUNJA  Andrej, FERLUGA Claudia,  REBEC Boris,  CANTE Xenia,  SANCIN Elena. 
 
 
Dnevni red: 
 
1.  Odobritev zapisnika prejšnje seje; 
2.  Triletni načrt Vzgojno izobraževalne ponudbe - Vzgojno –  izobraževalna  ponudba 
za š.l. 2019/2020; 
2.1.  Učni kader, urniki ter organizacija  vzgojno-izobraževalnih dejavnosti; 
2.2.  Urniki in popoldanske dejavnosti; 
2.3.  Projekti, dejavnosti, tedni v naravi ipd; 
3. Raba šolskih prostorov – dodatne dejavnosti OŠ/NSŠ; 
4. Volitve v Zborne organe; 
5. Prevoz učencev  osnovne šole Trubar/Kajuh;  
6. Razno.  
 
1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

 
Prisotni člani odobrijo zapisnik prejšnje seje s sledečim glasovanjem: 
 
SKLEP št. 21 
 
Prisotni:    11      Za:    10     Proti:     0      Vzdržani:    1 
 
 
2. Triletni načrt Vzgojno izobraževalne ponudbe - Vzgojno –  izobraževalna  ponudba 
za š.l. 2018/2019 
 
      
     2.1. Učni kader, urniki ter organizacija vzgojno izobraževalnih dejavnosti. 
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Otroški vrtci 
 

Število učnega kadra po vrtcih : 
16 vzgojiteljic za pouk v oddelku (obvezni kadrovski seznam) ter vzgojiteljice za versko vzgojo  
OV Štoka (Prosek) in OV Čok (Opčine) po 4 vzgojiteljice (dva oddelka), v ostalih po dve (po en 
oddelek). Vsi vrtci imajo starostno mešane skupine. 
 

Osnovne šole 
 

Učni kader (obvezni kadrovski seznam) -  št. učnih mest za razredni pouk : 33 
 2 učitelja za angleščino s polnim urnikom (obvezni kadrovski seznam) ter 1 učitelj  za 15 

ur  (dejanski kadrovski seznam)  
 3 mesta za podporni pouk s polnim urnikom (obvezni kadrovski seznam)   
 3 mesta za ojačenje  
 

• Število učiteljev na posameznih šolah  

ŠOLA Št. učiteljev in razredov  ŠOLA Št. učiteljev  

F. Bevk 
Opčine 

6 uč. s polnim urnikom, 1 uč. 
za angl.,1 verouč., 1 uč. za 
podporni pouk 
5 razredov 

A. Sirk  
Križ 

4 uč. s polnim urnikom, 1 uč. za 
angl.,1 verouč.,1 uč. za 5 ur 
3 razredi  

A. Černigoj 
Prosek 

6 uč. s polnim urnikom , 1 uč. 
za angl.,1 verouč., 2 uč. za 
podp. pouk  
5 razredov 

A.Gradnik  
Col 

3 uč. s polnim urnikom, 1 uč. za 
angl. + kurikularne dejavnosti, 1 
verouč. 
2 razreda  

Trubar 
/Kajuh 
Bazovica 

5 uč. s polnim urnikom , 1 uč. 
za angl.,1 verouč.  
4 razredi  

P. Tomažič 
Trebče 

9 uč. s polnim urnikom ,1 uč. za 
angl.,1 verouč. 
5 razredov 

 
• Nižja srednja šola 

Učni kader: 17 mest v obveznem kadrovskem seznamu, 1 mesto za ojačenje in 2 mesti za 
podporni pouk za učence s posebnimi potrebami. Ostala mesta, oz. nekrite stolice, smo krili z 
učnim osebjem s pogodbo za določen čas. 

Št. razredov: 10 (6 na NSŠ Kosovel in 4 na NSŠ Levstik) 
 
Učno osebje je bilo dodeljeno posameznim vrtcem, osnovnim in nižjim srednjim šolam, 
upoštevajoč  zakonske predpise, na osnovi katerih je za porazdelitev osebja pristojen ravnatelj  
ob upoštevanju sledečih  kriterijev:  
 

• Kriteriji za namestitev: 
1. vzgojno-didaktična kontinuiteta 
2. potreba posameznih vrtcev/šol 
3. specifična strokovna izobrazba posameznega šolnika (pouk tujega jezika, podporni pouk za 
učence s posebnimi potrebami) 
4. utemeljene prošnje posameznikov za premestitev oz. za nove namestitve na prosta mesta 
5. v primeru večjega števila prosilcev za isto mesto oz. v primeru krčenja mest se upošteva 
službena leta in uvrstitev na ravnateljski lestvici 
6. letnim suplentom se dodeljujejo mesta na osnovi uvrstitve v seznamu (deželnem, 
pokrajinskem, ravnateljskem), po kateri so bili imenovani. 
 
SKLEP št. 22 

 
Prisotni:   12      Za: 12     Proti:    0       Vzdržani:     0                               
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Neučno osebje  
Uprava: 
1 upravni vodja (obvezni kadrovski seznam) 
3 upravni sodelavci ( 2 s skrajšanim urnikom) (obvezni kadrovski seznam)  
1 upravni sodelavec ( letni suplent) krije 10 ur  skrajšanega urnika in 26 ur za dopolnitev 
urnika ( dejanski kadrovski seznam).  
 
Šolski sodelavci:  
V obveznem kadrovskem seznamu je 18 mest za sodelavce ter 100 ur v dejanskem seznamu. 
Šolski sodelavci so bili dodeljeni posameznim šolam upoštevajoč potrebe, ki se nanašajo na 
varstvo, varnost (šole in otroški vrtci) in čiščenje poslopij ter urnike vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti, ki se odvijajo v posameznih šolah  tudi v popoldanskem času. 
 
 
2.2. Urniki in popoldanske dejavnosti  
 
Otroški vrtci  
 
OTROŠKI VRTEC PRIHOD 1.ODHOD 2.ODHOD 

A.Čok-Opčine 7.45 – 8.45 13.00 – 13.30 15.15 – 15.45  
A.Fakin-Col 7.45 – 8.45 13.15 – 13.30 15.30 – 15.45 
U.Vrabec-Bazovica 7.45 – 8.45 12.45 – 13.15 15.30 – 15.45  
E.Kralj-Trebče 7.45 – 8.45 13.00 – 13.30 15.30 – 15.45  
M.Štoka-Prosek 7.45 – 8.45 13.15 – 13.45 15.15 – 15.45  
J.Košuta-Križ 7.45 – 8.45 13.00 – 13.30 15.15 – 15.45  

 
Ob 15.20 vstopi Jan Sossi. 
 
 

Osnovne šole  
Na OŠ F. Bevka, A. Černigoja, A. Sirka in P. Trubarja je prišlo do nekaterih zamenjav v urnikih, 
ker je Občina Trst odredila, da nudi kosila samo če so potem dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in 
so v VIPu. Če bi urniki ostali nespremenjeni, kot v lanskem šolskem letu, bi učenci bili deležni 
kosila samo dvakrat tedensko. Po sklicu roditeljskih sestankov, so v soglasju s starši bili 
sprejeti sledeči urniki: 
 

OSNOVNA ŠOLA  URNIK POP. DEJAVNOSTI  IN KOSILA 
F.Bevk 
Opčine 

Ponedeljek – petek 8.00 - 13.00.  
Ponedeljek izbirno do 15.30.  
Torek, sreda in četrtek izbirno do 
14.30. 

Kosila od ponedeljka do četrtka 
od 13.00 do 13.45. 

A.Gradnik 
Col 

Torek in četrtek 8.00-15.25 
ponedeljek in petek: 8.00-13.05 
sreda izbirno do 15.25 

Kosila od ponedeljka do četrtka 
od 13.00 do 13.30. 
  

A. Sirk 
Križ 

Poned., sreda in petek 8.00 – 13.15 
Torek in četrtek: 8.00-15.30 

Kosila torek in  četrtek  od 13.15 
do 14.00. 

A.Černigoj 
Prosek 
 

Ponedeljek od 8.00 do 15.30  
Torek, sreda, četrtek od 8.00 do 14.35 
Petek od 8.00 do 13.20 

Trubar/Kajuh 
Bazovica 

Torek in četrtek 8.00-15.30  
Ponedeljek in sreda izbirno do 8.00-
14.45 
Petek: 8.00-13.10 

Kosila od poned. do četrtka od 
13.10 do 14.00 
 

P.Tomažič  
Trebče 

8.00 – 16.00 Kosila vsak dan. Od 12.00. do 
12.30 prvi razred in od 12.30 
do.13.00 ostali razredi. 
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Neobvezne podaljške, kot del vzgojno-izobraževalne ponudbe z učitelji, so lahko organizirani, 
če je zadostno število učencev (najmanj 40%). Na nekaterih OŠ (glej dalje) bodo potekale 
neobvezne dejavnosti v organizaciji Združenja staršev. 
 
 
NSŠ Srečka Kosovela in Frana Levstika: 
NIŽJA SREDNJA ŠOLA  URNIK  
Srečko Kosovel  8.00 - 14.25 
Fran Levstik  7.55 - 14.20  
 
 
Tjaša Kocman pripomni, da bi lahko razmišljali o uvedbi podaljškov tudi na NSŠ S. Kosovela. 
Potrebno bi bilo premisliti možnost kosila.  
 
 
Popoldanske dejavnosti na nižji srednji šoli F. Levstika 
 
V letošnjem šolskem letu se bodo na NSŠ F. Levstika organizirane popoldanske delavnice: 
»Veselo do znanja« , ki jih bo vodila prof. C. Biber.  
V. Bajc – projekt angleščine in španščine, organizacija popoldanske dejavnosti šola Levstikn in 
angleški kamp v juniju 2020. 
Poleg tega se bodo nekateri učenci udeležili delavnic Robotik.  
V ta namen bodo dijaki bili delećni tudi toplega obroka (pakiranega).  
Kot že v lanskem šolskem letu, so nekateri dijaki deležni kosila, ostali jedo lasten sendvič. 
Vzgojno bi bilo bolje, da bi vsi bili deležni istega obroka. 
 
 
     2.3. Projekti 
 
Triletno Vzgojno izobraževalno ponudbo, ki je bila predstavljena v lanskem šolskem letu, bomo 
delno posodobili.  
 

• Tedni v naravi in šolski izleti  
Zeleni teden je del vzgojno izobraževalne ponudbe in torej smatran kot pouk. Zato je tudi v 
tem obdobju prepovedana uporaba telefonov in drugih tehnoloških naprav. 

• Glej prilogo 
• Osnovne šole in Nižji srednji šoli 
• Projekti in priložnostne vzgojno izobraževalne ponudbe 
• Glej prilogo 

 
Ustanovitev Šolskega Športnega krožka za udeležbo dijakov na šolskih tekmovanjih v sklopu 
Coni-ja. 
 
 
SKLEP št. 23 

 
Prisotni:   12      Za: 12     Proti:    0       Vzdržani:     0                               
 
Ob 15.45 gre stran Nataša Škrk. 
 
3.  Raba šolskih prostorov 
 
Prošnja Združenj staršev OŠ F. Bevka za popoldanske dejavnosti, OŠ A. Černigoja s Proseka, 
OŠ A. Sirka – Križ, OŠ Kajuh-Trubarja – Bazovica, OŠ A. Gradnika s Cola. Ravnateljica sporoči, 
da se vse popoldanske dejavnosti lahko začnejo z mesecem oktobrom. 
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SKLEP št. : 24 
 
Prisotni:     11             Za: 11                   Proti:          0              Vzdržani:  0 
 
 
Ob 15.55 vstopi Alenka Štoka. 
 
4.  Volitve v Zborne organe 
 
Volitve za obnovo Medrazrednih, Medoddelčnih in Razrednih svetov bodo v ponedeljek,  
15.10.2019 in 16.10.2019 (Prosek) – v vseh otroških vrtcih, osnovnih šolah in na NSŠ   S. 
Kosovela in NSŠ F. Levstika. 
Datum volitev za obnovo Zavodnega sveta določi Ministrstvo. Glede na to, da smo brez enega 
člana učnega osebja, je eno prosto mesto.  
 
SKLEP št. : 25 
 
Prisotni: 12                 Za:    12                Proti:        0                Vzdržani:  0 
 

 
 
5. Prevoz učencev  osnovne šole Trubar/Kajuh  
 
Prevoz bazovskih otrok v Športni center Zarja,  kjer bodo deležni pouka gibalne vzgoje, bo tudi 
letos organiziran s prispevkom, ki nam ga je dodelila Občina Trst že v prejšnjem šolskem letu. 
Tako je bilo odobreno v prejšnjem šolskem letu. 
Obenem se je Občina Trst, kot je bilo zaprošeno, aktivirala za začetek postopka, ki bi omogočil 
nastavitev avtobusne postaje (avtobus št. 51) pred Športnim centrom Zarja. Občina Trst je 
odobrila sklep. Jana Ban vpraša, če bi lahko prevoz začel že v naslednjem tednu. Ravnateljica 
se pozanima pri upravni vodji. 
 
SKLEP št. : 26 
 
Prisotni:     12            Za:     12               Proti:       0                 Vzdržani:  0 
 
 
 
6. Razno 
 
6.1. Posodobitev Šolskega pravilnika 
Ravnateljica predlaga prisotnim, da bi pregledali in dopolnili šolski pravilnik. Nekatere točke so 
precej splošne in bi zato biio dobro, če bi jih podrobneje razčlenili. 
Potrebno bi bilo zavzeti jasno stališče v zvezi z uporabo telefončkov in tehnoloških naprav, pri 
pouku, na šolskih izletih in tednih v naravi. Urediti  bi bilo potrebno tudi dogovor o vzgojni 
soodgovornosti.  
Cristina Biber pravi, da bi morali določiti tudi skupna pravila v zvezi s stavko. Ravnateljica 
obrazloži odgovornosti odrasle osebe in sporoči, da bo sporočila vsem šolam navodila. 
 
 
Seja se zaključi ob 16.30. 
 
 
Predsednik Zavodnega sveta                                         Zapisnik vodila 
 Mitja Čebulec                                                                  Katja Verginella 


