
ZAPISNIK 6. SEJE ZAVODSKEGA SVETA  
 
 
Dne 1. decembra 2022, ob 18.00, se je preko spletnega omrežja (šolska platforma MEET) sestal Zavodski 
svet Večstopenjske šole Opčine. 
Sejo vodi ravnateljica, zapisnik piše vzg. L. Lombardo. 
 
PRISOTNI: 
 
Ravnateljica dr. Mara PETAROS 
 
PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 
 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

FERLUGA Claudia 
 

ANTONIČ Annamaria PETERLIN Matevž 

HRVATIČ Alja 
 

LOMBARDO Lucia  

KOCJAN Ginevra STARC Nicole  

PANGERC Daša (se pridruži ob 
18.15) 

ŠKRK Nataša  

SOSSI Jan 
 

ŠTOKA Alenka  

SPACAL Tanja 
 

  

ZADNIK Tanja 
 

   

 
ODSOTNI: 
 
PREDSTAVNIKI  
STARŠEV 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 

LOVREČIČ Alina 
 

BIBER Christina (opravičeno 
odsotna) 

MENEGATTI Carmen 

 COSMA Carmen (opravičeno 
odsotna) 
 

 

 VERGINELLA Katja (opravičeno 
odsotna) 

 

 
 
Dnevni red:    
 

1. Pregled prisotnosti in odobritev zapisnika prejšnje seje 

2. Odobritev TVIP-a za šolsko leto 2022/23 

3. Podpis mrežnih dogovorov 

4.  Letni šolski koledar – zaprtje ravnateljstva 

5.  Spremembe letnega finančnega načrta  

6.  Prošnja za prispevek za spletno stran - PNRR 

7.  Izločitev neuporabnega materiala iz inventarja 

8. Prispevki Slovenskega dobrodelnega društva 



9. Razno 

 

 
 
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 

Prejšnja seja je potekala 29. septembra 2022 in je v glavnem predvidevala odobritev konvencij z raznimi 
športnimi društvi in združenji staršev, pregled dejavnosti do odobritve TVIP-a, sprememb letnega finančnega 
načrta in deženih prispevkov ter odobritev dodatnega zavarovanja za letošnje šolsko leto. 
 
SKLEP ŠT. 21: 
Zavodski svet soglasno odobri zapisnik prejšnje seje. 
 
 

2. Odobritev TVIP-a za šolsko leto 2022/23 
 
Ravnateljica na kratko predstavi članom dejavnosti in projekte v VIP-u. 
 
SKLEP ŠT. 22: 
Zavodski svet soglasno odobri TVIP za šolsko leto 2022/23. 
 
 

3. Podpis mrežnih dogovorov 
 
Mreže nastanejo tako, da se več šol poveže med sabo, njihova prednost pa je ta, da organizirajo tečaje za 
izobraževanje osebja, na tak način pa si šole razdelijo stroške med sabo. 
Trenutno je naše ravnateljstvo povezano v mreži  z licejem Pertini iz Tržiča, kar nas stane 200 evrov na leto, 
skrbi pa za izobraževanje predvsem tajniškega osebja in za izobraževanje na področju varnosti in uprave. 
 
SKLEP ŠT. 23:  
Zavodski svet soglasno odobri pristop k mrežam.  
 
 

4. Letni šolski koledar – zaprtje ravnateljstva 
 
Neučno osebje predlaga, da bi tajništvo zaprli tri dni v šolskem letu, in sicer 31. oktobra, 9. decembra in 24. 
aprila. 
 
SKLEP ŠT. 24: 
Zavodski svet soglasno odobri zaprtje ravnateljstva. 
 
 

5. Spremembe letnega finančnega načrta 
 
Ravnateljica  
 
- Upoštevajoč navodila Medministrskega odloka 129/18; 
- Glede na  namembnost novih prejemkov, ki jih je ravnateljstvo koristilo po odobritvi bilance za leto 

2022      -     Sporoča Zavodskemu svetu sledečo razporeditev namenskih financiranj:  
 
 
 
DRŽAVNI PREJEMKI: 
 



Dodelitev sredstev v višini 4/12 
rednega letnega delovanja 

Ministrstvo za šolstvo – dopis 
prot.št. 46445 z dne 04/10/2022 

3.658,20 €  
A03 
Didaktika  

Dodeltitev vsote za usmerjanje  Ministrstvo za šolstvo – dopis 
prot.št. 46445 z dne 04/10/2022 

138,05 € 
A03 Didaktika 

Dodelitev vsote za težave in 
preprečevanje okužb Covid-19 
39.čl-bis Zak.Odl. 115/2022 

Ministrstvo za šolstvo – dopis 
prot.št. 46445 z dne 04/10/2022 

2.154,53 € 
A01 Splošno upravljanje 

 
 
DEŽELNI PREJEMKI: 
 
Dodelitev sredstev za ure 
tehnološke asistence po D.Z. 
13/22, 7.čl. 11-14 odst. 

DEŽELA FJK – dekret prot.št. 
14531 z dne 28/09/22   
 

2.539,68 €  
Z – Neprogramirana 
razpoložljivost  
 

Dodelitev sredstev za ure 
dodatnega dela neučnega osebja 
po D.Z. 13/22, 7.čl., 11-14 odst. 

DEŽELA FJK – dekret prot.št. 
14088 z dne 26/09/22   

7.641,81 € 
Z – Neprogramirana 
razpoložljivost 

Dodelitev sredstev za projekte po 
D.Z. 26/07 

DEŽELA FJK – dekret prot.št. 
0223197 z dne 07/11/2022 

7.700,00 € 
P2 – Projekti na socialno – 
humanističnem področju 

 
OBČINSKI PREJEMKI: 
 
Dodelitev sredstev za prevoz 
učencev oš P.Trubar na relaciji 
šola- telovadnica ŠD Zarja 

OBČINA TRST – sporočilo po e-
pošti  

3.135,00 € 
P5 – Izleti in ekskurzije 

 
 
ZASEBNE USTANOVE IN FIZIČNE OSEBE: 
 
Družine dijakov in učencev Plačila za dodatno zavarovanje, za 

učbenike in za šolske izlete 
  8.868,05 €  A05 Izleti in 
ekskurzije 
      70,05 €   A03/7 Učbeniki 
sr.šola 

Osebje Večstopenjske šole Plačila za dodatno zavarovanje     400,00 € A05 Izleti in 
ekskurzije 

Slovensko dobrodelno društvo Dodelitev prispevka za pomoč 
družinam 

    624,00 €      A05 Izleti in 
ekskurzije ( 800,00 skupno 
razpoložljive vsote za š.l. 
2022/23) 

 
 
 
 
SKUPNO VIŠANJE PREJEMKOV FINAN ČNEGA NAČRTA 2022 :     €                 36.929,37 
 
PREDVIDENO STANJE PREDVIDENIH PREJEMKOV IN IZDATKOV  €           429.112,86 
Na dan 30.9.2022                                                  
                                                          
======================================================= 
SKUPNO  PREDVIDENO STANJE                                                                              466.042,23                                 
                   
PREDVIDENIH  PREJEMKOV IN IZDATKOV    na dan 30.11. 2022    



 
 
 

6. Prošnja za prispevek za spletno stran - PNRR 
 
Ravnateljstvo je preko razpisa prejelo prispevek v višini 7.300 Evrov za posodobitev in ureditev šolske spletne 
strani. Posebna komisija bo preverila, če spletna stran odgovarja pogojem, ki jih je postavil razpis. 
Glede spletne strani ga. Ferluga opozori, da so urniki OŠ Černigoj napačni, zaradi tega prosi naj bodo 
objavljeni pravilni urniki vključno s podaljški. Ravnateljica odgovori, da bo to urejeno, pregledali in preverili 
pa bodo  urnike tudi drugih šol in posodobili spletno stran. 
 
 

7. Izločitev neuporabnega materiala iz inventarja 
 
Vsako leto se na šolah nabira veliko materiala, ki ga je treba izločiti. 
 
SKLEP ŠT. 25: 
Zavodski svet soglasno odobri izločitev neuporabnega materiala iz inventarja. 
 
 

8. Prispevki iz Slovenskega dobrodelnega društva 
 
Za letošnje šolsko leto nam je Slovensko dobrodelno društvo ponudilo 800 Evrov za pomoč tistim učencem, 
ki si ne morejo privoščiti določenih dejavnosti. Zavodski svet mora določiti kriterije, po katerih bodo ti 
prispevki dodeljeni.  
Ravnateljica predlaga članom, da bi postavili kriterij ISEE pod 15.000 Evrov. V slučaju pa, da bi ravnateljstvo 
dobilo več prošenj bodo prispevki dodeljeni posamezni družini začenši od  najnižjega ISEE vse do ISEE v 
višini 15.000 Evrov. 
 

9. Razno 
 
Ga. Hrvatič vpraša, če bo občina zamenjala polkna v OŠ Trubar. Ravnateljica odgovori, da zaenkrat je gotovo, 
da bodo zamenjali moška stranišča na SŠ Kosovel in Levstik, glede polken na šoli Trubar pa se še ne ve.  
Kar se tiče moških stranišč ga. Kocjan omeni, da so starši bili obveščeni, da učenci puščajo za sabo umazana 
stranišča, njen sin pa je povedal, da učenci nimajo na razpolago papirnatih brisač, da bi si lahko obrisali roke. 
Ravnateljica najprej pojasni, da so starši dobili okrožnico, ker so nekateri učenci na šoli Kosovel načrtno 
mazali (lulali) po zidovih in na grelcih. Zaradi tega so bila določena tudi nekatera pravila, in sicer, da lahko 
gredo otroci na stranišče  samo med odmorom in posamično. Glede papirnatih brisač in toaletnega papirja pa 
šolski sodelavec Peterlin potrdi, da so vedno na razpolago učencem, ravno tako pa milo. 
Ga. Hrvatič vpraša, če bo mogoče imeti v prihodnje bolj stalen organik na OŠ Trubar. Ravnateljica odgovori, 
da se letos na ravnateljski ravni dogajajo nenormalne in nenavadne okoliščine, zaradi katerih na raznih šolah 
občutimo posledice, upamo pa, da do konca šolskega leta ne bo drugih neprijetnih presenečenj. 
Ga. Pangerc vpraša, če imamo novosti o udeležbi 5. razreda OŠ Bevk na zelenem tednu. Ravnateljica odgovori, 
da ni še padla odločitev. 
Ga. Ferluga vpraša, če bi se dalo čim prej določiti urnike za prve dni pouka v naslednjem šolskem letu. 
Ravnateljica pove, da bo to možno šele meseca aprila, takrat namreč bomo imeli na razpolago organik za 
naslednje šolsko leto in bomo lahko določili urnike. 
Glede urnikov ga. Pangerc vpraša, če na SŠ Kosovel bo za 1. razred ostal navaden urnik do 14.25, brez 
poskusnega popoldanskega podaljška. Ravnateljica odgovori, da tisti poskus se ni izkazal za ravno uspešnega 
in potrdi, da se bo pouk redno zaključil ob 14.25.                                           
 
Seja se je zaključila ob 18.50. 
 
Predsednik Zavodskega sveta                                                                 Zapisnik vodila 
           g. Jan Sossi                                                                                vzg. Lucia Lombardo    
 


