
ZAPISNIK 4. SEJE ZAVODSKEGA SVETA  
 
 
Dne 29. junija 2022, ob 16.15, se je v prostorih OŠ France Bevk sestal Zavodski svet Večstopenjske šole 
Opčine. 
Sejo vodi ravnateljica, zapisnik piše vzg. L. Lombardo. 
 
PRISOTNI: 
 
Ravnateljica dr. Eva SANCIN 
 
PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 
 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

HRVATIČ Alja 
 

ANTONIČ Annamaria MENEGATTI Carmen 

KOCJAN Ginevra 
 

BIBER Christina (se pridruži ob 
16.40) 

PETERLIN Matevž 

PANGERC Daša COSMA Carmen (se pridruži ob 
16.30) 

 

SOSSI Jan LOMBARDO Lucia  

 
 

ŠKRK Nataša (se pridruži ob 
16.35) 

 

 
 

ŠTOKA Alenka  

 
 

VERGINELLA Katja (se pridruži 
ob 16.30) 

 

 
ODSOTNI: 
 
PREDSTAVNIKI  
STARŠEV 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 

FERLUGA Claudia (opravičeno 
odsotna) 
 

STARC Nicole (opravičeno 
odsotna) 

 

LOVREČIČ Alina (opravičeno 
odsotna) 

 
 

 

SPACAL Tanja (opravičeno 
odsotna) 

 
 

 

 
ZADNIK Tanja (opravičeno 
odsotna) 

  

 
 
Dnevni red:    
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

2. PON za vrtce “Ambienti didattici scuola infanzia” 

3. Spremembe proračuna 2022 

4.  Predlogi dejavnosti in projektov Vip za š.l. 2022/23 

5.  Projekti v sklopu združenja staršev in raba prostorov  

6.  Izvenšolske dejavnosti in naravoslovni tedni 2022/23 



7.  Šolski koledar 

8.  Razno 

 

 
 
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 

Prejšnja seja je potekala 18. maja 2022 in je v glavnem predvidevala odobritev finančnega obračuna za leto 
2021 in sprememb finančnega proračuna za leto 2022, dejavnosti in izletov, ter uporabe šolskih prostorov v 
naslednjem šolskem letu od strani raznih društev. 
 
SKLEP ŠT. 13: 
9 članov Zavodskega sveta odobri zapisnik prejšnje seje, 4 člani pa se vzdržijo. 
 
 

2. PON za vrtce »Ambienti didattici scuola infanzia« 
 
 
Ravnateljica predstavi članom PON, na katerega smo se prijavili.  
Dne 27.5.2022 je izšel razpis PON – FESR za otroške vrtce »Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia« prot. 38007. Omenjeni projekt znaša 75.000,00 evrov, sicer ni še dospela ministrska avtorizacija 
za izvedbo. V glavnem se nanaša na nabavo opreme za prostore otroških vrtcev, ki bi pripomogla k razvoju 
kognitivnih in čustvenih veščin otrok ter k izboljšavi vzgojnih dejavnosti skladno z ministrskimi smernicami 
0-6 let. Nabava opreme zajema najmanj 67.500,00 €, od tega je možno nabaviti največ 60% pohištva, ostalo 
zaobjema digitalno inovativno opremo za obogatitev kreativnega dela otrok, ter didaktično-vzgojno opremo, 
kot npr. za krepitev jezikovnih ali motoričnih sposobnosti. Projekt se mora zaključiti 31.12.2022. 
 
SKLEP ŠT. 14: 
Zavodski svet soglasno odobri PON za vrtce. 
 
 

3. Spremembe proračuna za leto 2022 
 
 
SPREMEMBE LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA 2022 NA DAN  30.6.2022 

- Upoštevajoč navodila Medministrskega odloka 129/18; 

- Glede na  namembnost novih prejemkov, ki jih je ravnateljstvo koristilo po odobritvi bilance za leto 

2022, ravnateljica sporoča Zavodskemu svetu sledečo razporeditev namenskih financiranj:  

 
DRŽAVNI PREJEMKI: 
 

Dodelitev sredstev po 36.čl., 2.odst., 
Zak.Odl. 21/2022 

Ministrstvo za šolstvo – dopis prot.št. 
12459 z dne 01/04/2022 – higienski 
material 

2.141,03 €  
A01/18 
Splošno upravljanje 

 
DEŽELA: 

Dodelitev sredstev za učbenike sr. 

Šola š.l. 2022/23 

DEŽELA FJK – dopis prot.št. 0012041 

z dne 22/04/2022 

5.350,68 € 

A03/7 



DIDAKTIKA 

Dodelitev sredstev za prevode leto 

2022 – D.Z. 13/18, čl. 49-51 

DEŽELA FJK- dekret prot.št. 5292 z 

dne 31/5/2022 

2.728,14 € 

A02 Upravno delovanje 

Saldo prispevka D.Z. 26/2007 š.l. 

2021/22 – 20% 

DEŽELA FJK –šolsko omrežje Več.Š. 

Bartol 

1.556,00 € 

P2 Projekti na humanističnem 

področju 

Dodelitev sredstev za projekte po 

D.Z. 13/18, čl. 46-48 – krepitev 

slovenskega jezika 

DEŽELA FJK – dekret prot.št.5291 z 

dne 31/2/2022  

6.939.87 € 

P2 Projekti na humanističnem 

področju 

 

DRUGE JAVNE USTANOVE: 

 

Dodelitev sredstev za sanifikacijo 

podstrešja OŠ F. Bevka 

Občina Trst, dopis z dne 24.5.2022  1.342,00 € 

A02 Upravno delovanje 

 

ZASEBNE USTANOVE IN FIZIČNE OSEBE: 

 

Družine dijakov in učencev Šolski izleti in ekskurzije š.l. 2021/22 

- saldo 

  5.043,50 €  

A05 Izleti in ekskurzije 

SKUPNO VIŠANJE PREJEMKOV FINANČNEGA NAČRTA 2022 :     €              25.101,22 

PREDVIDENO STANJE PREDVIDENIH PREJEMKOV IN IZDATKOV €           313,171,04 

Na dan 18.5.2022                                                  

                                                          ======================================================= 

SKUPNO  PREDVIDENO STANJE                                                                    338.272,26                                                    

PREDVIDENIH  PREJEMKOV IN IZDATKOV dne 30.6.2022                                                  

 
 
 
 

4. Predlogi dejavnosti in projektov VIP za š.l. 2022/23 
 
Ta točka se v bistvu poveže s 6. točko na dnevnem redu, in sicer zaobjema v glavnem izvenšolske dejavnosti 
in naravoslovne izlete, ki so bili načrtovani za naslednje šolsko leto. 
 
 



5. Projekti v sklopu združenja staršev in raba prostorov 
 
Združenja staršev so zaprosila za marsikateri projekt. OŠ Bevk, Černigoj, Sirk in Tomažič so zaprosile za 
uporabo prostorov za projekt »Spaziamo« (urejanje dvorišč). Združenje staršev OŠ Gradnik želi organizirati 
delavnice za pisanje nalog popoldne, g.a. Pangerc pa seznani člane, da je tudi OŠ Bevk oddala prošnjo, da bi 
lahko uporabili šolske prostore vsako popoldne do 15.30. Ravnateljica sporoči članom, da smo na ZUO 
določili, da bi se enakomerno porazdelilo po šolah prispevke in fonde deželnih enot: imeli bi 20 ur na enoto, 
to se pravi na šolo ali vrtec. V bistvu bi te brezplačne ure za popoldanske dejavnosti stekle že septembra, vse 
ostalo pa  bi organiziralo Združenje staršev proti plačilu. G.a. Hrvatič vpraša, če za uporabo prostorov OŠ 
Trubar mora Združenje staršev oddati prošnjo, saj starši trenutno še ne vedo kako se bodo zmenili z učiteljicami 
glede popoldanskih dejavnosti v naslednjem šolskem letu. Uč. Cosma pove, da 20 ur bo kritih od učiteljic, kar 
pa ostane je še neznanka, saj ni še znano, koliko učiteljev bo v Bazovici naslednje leto, zato svetuje  gospe 
Hrvatič naj Združenje staršev počaka september preden odda prošnjo. 
G.a. Pangerc vpraša glede popoldanskih dejavnosti, kako se bodo organizirali šolski sodelavci glede čiščenja. 
G.a. Menegatti pove, da na OŠ Černigoj so letos šolski sodelavci povlekli urnik tako, da so utegnili počistiti 
prostore s tem, da je bilo zjutraj manj soprisotnosti. Za naslednje leto pa še ni znano, če bo to možno, kajti je 
na ravnateljski ravni predviden en šolski sodelavec manj zaradi združenih razredov. 
Glede uporabe prostorov je Zavodski svet na prejšnji seji odobril uporabo prostorov s strani društva 
Cheerdance Millenium in Sklada Mitja Čuk za naslednje šolsko leto, zdaj pa je ravnateljstvo prejelo še prošnjo 
KD Kontovel za trikrat tedensko uporabo telovadnice SŠ Levstik za tečaj ženske mladinske odbojke. Baje bo 
kmalu tudi društvo Sloga kot vsako leto poslalo prošnjo za uporabo telovadnice SŠ Kosovel, zaradi tega 
Zavodski svet določi, da že na današnji seji odobri tudi njihovo prošnjo. 
 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Zavodski svet soglasno odobri uporabo prostorov. 
 
 

6. Izvenšolske dejavnosti in naravoslovni tedni 2022/23 
 
Ravnateljica prebere članom seznam predvidenih naravoslovnih tednov z datumi za osnovne šole in srednji 
šoli: 
Predvideni naravoslovni tedni so:  
22.5.2023 – 26.05.2023 DOM KAVKA (Livške Ravne , Kobarid)     OŠ P.TOMAŽIČ , 3., 4. in 5.r. skupno 16 

učencev in 2 spremljevalca; 

06.02.2023 – 10.02.2023 DOM PRVINE (Dobrljevo, Čemšenik)    OŠ A.SIRK, A.ČERNIGOJ, A.GRADNIK, 

P.TRUBAR, 3., 4. IN 5.r. skupno 47 učencev in 6 spremljevalcev; 

21.11.2022 – 25.11.2022 DOM TRILOBIT ( Javorniški Rovt, Jesenice)  SR.Š. KOSOVEL / LEVSTIK , 1.R., skupno 

52 dijakov in 5 spremljevalcev; 

Pogodbe so že podpisane, morebitno odpoved bo treba sporočiti vsaj 31 dni prej. 
Uč. Verginella seznani ravnateljico in člane, da je OŠ Bevk za udeležbo na naravoslovnem tednu v Domu 
Prvine predlagala skupino bodočega 4. razreda. S tem so preskočili skupino bodočega 5. razreda, ki šteje 19 
učencev, katero po zakonu ne more voditi en sam učitelj, dva spremljevalca pa si šola ne more privoščiti. Poleg 
tega pa nihče od učiteljev ni pripravljen spremljati 5. razreda zaradi disciplinskih težav, problem pa je tudi v 
tem, da nekateri starši baje ne bodo dovolili, da gredo iz raznoraznih razlogov njihovi otroci na naravoslovni 
teden. Uč. Verginella predlaga predstavnikom staršem, naj se septembra še enkrat vsi skupaj starši in učitelji 
pogovorijo, da bi tako mogoče našli primerno rešitev, da se potem na razredni seji dokončno odloči. Enodnevni 
izleti za skupino 5. razreda pa so vsekakor že načrtovani. 
Ravnateljica prebere članom še seznam načrtovanih dejavnosti osnovnih šol v septembru in oktobru 2022: 
 
 



OŠ A.SIRK: 

19. september 2022 - praznik prvošolčkov; 

29. september 2022 – DEKD: Ribiški muzej v šoli (prireditev na šolskem dvorišču); 

Sodelovanje na proslavi 100-letnice SKD Vesna; 

Nogometni turnir na štadionu Viktorja Sulčiča v Križu;  

ogled razstav in sprehodi v bližnjo okolico; 

sodelovanje na natečajih 

sodelovanje s športnim društvom Mladina. 

 

OŠ A.GRADNIK: 

September: 

Dan prvošolčkov 

Čistilna akcija v bližini šole 

Delavnice naravoslovje in glasbene vzgoje 

22.9.2022: Dan mobilnosti v Logatcu (SLO) 

Oktober: 

Spomnimo se naših dragi- pokopališče in spomenik na Colu 

Delavnice naravoslovje in glasbene vzgoje 

Sprehod na Volnik 

OŠ  P. TOMAŽIČ 

kolesarski izlet 

sprehodi v bližnjo okolico 

ekskurzije vezane na učno snov 

sodelovanje s Parkom Škocjanskih jam (razne dejavnosti in izleti) 

ogled razstav 

v sodelovanju z Združenjem staršev bodo učenci spoznavali kamne čuvaje (kamniti mejniki, ki stojijo ob 

vhodu na zemljišče) v Trebčah pod vodstvom strokovne osebe. 

 

       OŠ. P. TRUBAR 



Projekt Kamenton; 

Gradnja suhega zidu in ogled pastirskih hišic v Bazovici pod vodstvom domačina, mojstra kraškega 

kamna V.Ražma; 

8.9.2022 nastop šolskega zborčka na bazoviški gmajni – s sodelovanjem skupine Ovce; 

Obisk NŠK – Oddelek za mlade bralce – učenci že vrsto let sodelujejo pri pravljičnih uricah in 

ustvarjalnih delavnicah; 

       OŠ   A. ČERNIGOJ  

naša kulturna dediščina - zgodovinski sprehod po vaseh Prosek in Kontovel (stara ledinska imena, 
navade in zgodbice) 

kolesarski izhodi po Krasu 

sprehodi v bližnjo okolico 

poučne ekskurzije vezane na učno snov 

ogled morebitnih razstav v okolici 

dejavnosti v sodelovanju z Združenjem staršev (delavnice) 

enodnevni izlet z ladjo  Delfino Verde do Gradeža  

enodnevni izlet v Ljubljano (zoološki vrt, naravoslovni muzej ali arboretum) ali Kranjska Gora - 
Kekčeva dežela. 

OŠ. F.BEVK 

sodelovanje na prazniku prvošolčkov 

pohod po vasi v sodelovanju s KD Tabor, spoznavanje ledinskih imen vasi ,urejanje in čiščenje 

jusarskega zemljišča za skupno uporabo 

ekskurzija v Trst, ogled gradu Sv.Justa 

šolski izlet v Gradež z ladjo Delfino Verde 

 šolski izlet na Belopeška jezera in Trbiž 

 obisk vaške knjižnice Pinko Tomažič 

 obisk NŠK in oddelka za mlade bralce 

 pohod v bližnji okolici 

obisk Naravoslovnega centra v Bazovici 



Vzg. Škrk vpraša ravnateljico, če septembra in oktobra bodo vrtci lahko šli na izhode, seveda če se 
bo dalo, glede na skupine otrok po posameznih vrtcih. Ravnateljica predlaga Zavodskemu svetu, naj 
doda še točko o izvenšolskih dejavnosti v otroških vrtcih (sprehodi v bližnjo okolico in izhodi, v 
kolikor bo to možno). Člani se strinjajo. Ravno tako prof. Biber vpraša, če lahko v seznam 
izvenšolskih dejavnosti dodamo tudi točko o izhodih v bližnjo in daljno okolico za srednji šoli, ter 
morebitni ogled razstav in muzejev. Člani se strinjajo. 

 
SKLEP ŠT. 16:  
Zavodski svet soglasno odobri izvenšolske dejavnosti za š.l. 2022/23. 
 
 

7. Šolski koledar 
 
Ravnateljica najprej predstavi članom šolski koledar za naslednje leto, kot ga je določila Dežela FJK. Na 
plenarni seji ZUO pa je učno osebje po daljši debati volilo tri opcije:  
1) šolski koledar ostane tak, kot ga je določila Dežela, in sicer pouk se začne 12. septembra;  
2) pouk se začne tri dni prej, to se pravi 8. septembra in predvideni so tri mostovi;  
3) pouk se začne 12. septembra, predvidene so 3 delovne sobote v teku leta, niso pa predvideni mostovi. 
Zmagal je predlog večine, da bi se pouk začel 8. septembra. Ravnateljica sporoči članom vse opcije, ki jih je 
ZUO predebatiral. Člani Zavodskega sveta volijo, zmaga pa 2. opcija, in sicer ta, da se pouk začne 8. 
septembra. 
Ravnateljica seznani člane, da so vzgojiteljice otroških vrtcev zaprosile, če bi se lahko 8. in 9. septembra pouk 
zaključil brez kosila. Teden od 12. do 16. septembra bi se pouk zaključil po kosilu, od 19. septembra naprej pa 
bi stekel normalno. 
Uč. Verginella in uč. Cosma pa se pogovorita s člani in ravnateljico glede urnikov osnovnih šol, skupaj pa 
določijo, da bodo od 8. do 16. septembra otroci šli domov pred 13. uro, od 19. septembra naprej pa bo pouk 
stekel normalno s kosilom. 
 
SKLEP ŠT. 17:  
Zavodski svet soglasno odobri šolski koledar, kot ga je predlagal ZUO in urnike za prva dva tedna pouka v 
septembru.   
 

8. Razno 
 
Na prejšnji seji Zavodskega sveta je bilo govora o bodočem 1. razredu na SŠ Kosovel, in sicer obstaja možnost, 
da bo samo en oddelek, kajti vpisanih je bilo takrat 27 otrok, mora pa biti vsaj 28 vpisov, da se lahko loči 
razred na dva oddelka. Ravnateljica sporoči članom, da smo dobili še en vpis, dva učenca pa nista izdelala 
letošnjega 1. letnika, tako da morda se bo dalo naslednje leto ločiti 1. razred na dva oddelka. Sicer je na podlagi 
teh sprememb poslala nov dopis na Deželni šolski urad, trenutno pa še čaka na odgovor.  
 
 
Seja se je zaključila ob 17.45. 
 
Predsednik Zavodskega sveta                                                                 Zapisnik vodila 
           g. Jan Sossi                                                                                         vzg. Lucia Lombardo      
 
 


