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ZAPISNIK 14. SEJE ZAVODSKEGA SVETA 
 
 
Dne 01. julija 2021, ob 18.00 uri, se je sestal Zavodski svet Večstopenjske šole Opčine, preko spletnega 
omrežja (šolska platforma Google MEET). 
Sejo vodi ravnateljica, zapisnik piše Christina Biber. 
 
PRISOTNI: 
Ravnateljica dr. Annamaria ZERIALI 
 

PREDSTAVNIKI 
STARŠEV 
 

SOSSI Jan  SKRK Nataša  

BAN Jana  
 

PREDSTAVNIKI UČNEGA 
OSEBJA 
 

ŠTOKA  Alenka  

BOLČINA Daša  BIBER Christina  VERGINELLA Katja  
 

FERLUGA Claudia  
 

CANTE Xenia  PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 
 

KOCMAN Tjaša  
 

JURJEVCIC Alessandra  ZIDARICH Sabrina 

 
Op. odsotni Čebulec Mitja Cunja Andrej, Franchi Liliana, Rebec Boris,  Sancin Elena. 
 
Dnevni red:    
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje; 
2. Spremembe finančnega načrta 2021; 
3. PON projekt (MI št.9707 z dne 27.04.2021 »Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento«) določitev kriterijev za udeležbo učencev in določitev kriterijev izbire notranjega in 
zunanjega osebja; 

4. Fondi ex Zakon 440/97, razpis po M.D. 48/2021 – Premagovanje izobraževalne izključenosti  
(»Contrasto alla povertà ed emergenza educativa«) določitev kriterijev za udeležbo učencev; 

5. Šolski koledar; 
6. Prošnja za uporabo prostorov – Sklad Mitja Čuk; 
7. Razno 

 
Ravnateljica predlaga, da se doda še eno točko. 
Deželna šolska komisija je  poverila nalogo vodji slovenskega šolskega urada, da  sestavi razpis za tiskanje 
učbenikov. S tem v zvezi  bi dopolnili obstoječi dogovor šol v mreži za prošnje na deželo po zakonu 26/07, da 
bi mreža šol postala pristojna za tiskanje knjig, tako da se lahko prijavi na razpis. 
 
Sklep št. 75  
Zavodski svet odobri, da se doda še eno točko  

PRISOTNI:  13 VOLILO: 12 ZA: 12 PROTI: 0  VZDRŽANI: 1 
 
1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 
Prisotni člani odobrijo zapisnik prejšnje seje s sledečim glasovanjem: 
 
Sklep št. 76  
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Prisotni člani odobrijo zapisnik prejšnje seje s sledečim glasovanjem:  

PRISOTNI:  13 VOLILO: 12 ZA: 12 PROTI: 0  VZDRŽANI: 1 

 
 
2. Spremembe finančnega načrta 2021 
 

SPREMEMBE LETNEGA FINANČNEGA NAČRTA 2021 
NA DAN  30.06.2021 

RAVNATELJ 
 
- Upoštevajoč navodila Medministrskega odloka 129/18; 
- Glede na  namembnost novih prejemkov, ki jih je ravnateljstvo koristilo po odobritvi letnega finančnega 

načrta 2021      
- Sporoča Zavodskemu svetu sledečo razporeditev namenskih financiranj: 
 
EVROPSKA SREDSTVA: 

Dodelitev sredstev FSE za projekt 
PON »Učenje in druženje« po 
razpisu št. 9707 z dne 27.4.2021 

Ministrstvo – prot.št. 17658 z dne 
07.06.2021 

15.246,00 € šifra projekta 
10.1.1A-FSEPON-FR-2021-4 
glasbena in gibalna vzgoja 
40.656,00 € šifra projekta 
10.2.2A-FSEPON-FR-2021-6 
jezikovne, matematične in 
kulturne kompetence 
P2 Projekti na socialno-
humanističnem področju 

DRŽAVNI PREJEMKI: 

Dodelitev sredstev na našo vlogo 
za razpis prot. št. 39 z dne 
14.5.2021 za poletni športni 
projekt po M.D. 48/2021 

Ministrstvo – prot.št. 14418 z dne 
18.6.2021 

15.500,00 € 
P2 Projekti na socialno- 
humanističnem področju 

ZASEBNE USTANOVE IN FIZIČNE OSEBE: 

Privatniki Prostovoljni prispevki oš Gradnik 100,00 €   A03  -   Didaktika 

Notarska pisarna RUAN Zapuščina preminulega G. Iagodiz 
Giovannija – sporočilo preko 
priporočene e-pošte z dne 
12.3.2021 in sporočilo vsote s 
strani fundacije Lucchetta z dne 
8.6.2021 

11.166,00 € x 3 in sicer za OV 
»Čok«, OŠ »Tomažič« in OŠ 
»Bevk« A03 - Didaktika 

SKUPNO VIŠANJE PREJEMKOV FINANČNEGA NAČRTA 2021 :   €           105.000,00 
 
PREDVIDENO STANJE PREDVIDENIH PREJEMKOV IN IZDATKOV             169.710,08 
Na dan 31.5.2021                                                      
POVIŠKI  PREJEMKOV DO  30.6.2021                                                           105.000,00 
====================================================== 
SKUPNO  PREDVIDENO STANJE  PREDVIDENIH  PREJEMKOV IN IZDATKOV                                                                     
 
                                                                                                                             274.710,08                                  
 
Sklep št. 77  
Zavodski svet odobri sklep  

PRISOTNI:  12 VOLILO: 11 ZA:  11 PROTI: 0  VZDRŽANI: 1 
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3.Pon FSE o kompetencah, socializaciji in druženju v času Covida- 19 (MI št.9707 z dne 27.04.2021 
»Competenze e socialità«) 
 
Ravnateljstvo se je prijavilo na projekt PON za slednje dejavnosti: 
10.1.1A (Interventi per il successo scolastico degli studenti) Šolski uspeh in napredovanje: 

• Šport na 360° (Sport a 360°) OŠ Bevk 
• Šport na 360°BIS (Sport a 360°) OŠ Bevk 
• Ti in jaz v svetu domišlije (Io e te nel mondo della fantasia) OŠ Černigoj. 

  
10.2.2A (Competenze di base) Razvoj kompetenc 

• I colori della scrittura  (Barve pisave)OŠ Černigoj 
• Competenza multilinguistica con potenziamento della lingua inglese (Razvijanje jezikovnih 

spretnosti 
 s povdarkom na angleščino) OŠ Gradnik 

• L'inglese giocando ( Igriva angleščina)OŠ Sirk 
• Video English NSŠ Kosovel 
• In un mare di informazioni (V morju informacij) OŠ Černigoj 
• Collaboriamo con il coding (Sodelovalno v codingu) NSŠ Kosovel 
• Arte, scrittura creativa, teatro (Umetnost, ustvarjalno pisanje in gledališče) OŠ Gradnik 
• Musica e canto (Glasba in petje) OŠ Gradnik. 

 
Dejavnosti naj bi se pričele v mesecu septembru in se odvijale v popoldanskih urah. Vsak modul naj bi trajal 
30 ur. Module naj bi vodili notranji ali zunanji izvedenci. Skupna vsota 55.902,00 €. 
Na ZUO dne 28.06.2021 so bili sprejeti slednji skelpi: 

a) Določitev izvedencev in tutorjev: 
Ravnateljica prebere naslov in opis projekta za katerega so se javili slednji izvedenci in tutorji: 
 
10.1.1A (Interventi per il successo scolastico degli studenti) Šolski uspeh in napredovanje: 
Šport na 360° (Sport a 360°) OŠ Bevk 
Izvedenec - Javi se SUBER VALENTINA 
Tutor - Javi se VERGINELLA KATJA 
 
Šport na 360°BIS (Sport a 360°) OŠ Bevk 
Javi se ___________________ 
Tutor - Javi se SUBER VALENTINA 
 
Ti in jaz v svetu domišlije (Io e te nel mondo della fantasia) OŠ Černigoj. 
Javi se STARC NICOLE 
Tutor - Javi se ANTONIČ ANNAMARIA 
 
10.2.2A (Competenze di base) Razvoj kompetenc 
I colori della scrittura  (Barve pisave) OŠ Černigoj 
Javi se ANTONIČ ANNAMARIA 
Tutor - Javi se SPETIČ KATJA  
 
Competenza multilinguistica con potenziamento della lingua inglese (Razvijanje jezikovnih spretnostih s 
povdarkom na angleščino) OŠ Gradnik 
Javi se ___________________ 
Tutor - Javi se KRIŽMAN PAVEL 
 
L'inglese giocando ( Igriva angleščina)OŠ Sirk 
Javi se ___________________ 
Tutor - Javi se PAHOR MARTA 
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Video English NSŠ Kosovel 
Javi se BAJC VESNA 
Tutor - Javi se ___________________ 
 
In un mare di informazioni (V morju informacij) OŠ Černigoj 
Javi se SPETIČ KATJA 
Tutor - Javi se STARC NICOLE 
 
Collaboriamo con il coding (Sodelovalno v codingu) NSŠ Kosovel 
Javi se ___________________ 
Tutor - Javi se BIBER CHRISTINA 
 
Arte, scrittura creativa, teatro (Umetnost, ustvarjalno pisanje in gledališče) OŠ Gradnik 
Javi se ___________________ 
Tutor - Javi se MARTINA RUSTJA 
 
Musica e canto (Glasba in petje) OŠ Gradnik 
Javi se ___________________ 
Tutor - Javi se ŠTOKA ALENKA 
 

b) Kriteriji za udeležbo učencev.  
Najnižje možno število udeležencev je 9. Če je manj kot 9 udeležencev/prisotnih treba srečanje nadoknaditi 
oz. dejavnost ni izvedljiva. 
ZUO je odobril, da bodo takoj v  septembru (pred začetkom pouka)  razredni/medrazredni sveti določili, kateri 
razredi se bodo udeležili posamezne dejavnosti oz. katerim učencem bodo dejavnosti namenjene: 
 

Sklep št. 78  
Zavodski svet odobri sklep ZUO in sprejme  kandidature zgoraj navedenega učnega 
osebja, ki se je na ZUO javilo, da bi izvajalo funkcije izvedenca in/ali tutorja  ter 
odobri, da bodo takoj v septembru (pred začetkom pouka) razredni/medrazredni 
sveti določili kateri razredi se bodo udeležili posameznih dejavnosti oz. katerim 
učencem bodo dejavnosti namenjene 

 

PRISOTNI:  12 VOLILO: 11 ZA:  11 PROTI: 0  VZDRŽANI: 1 
 
 
4. Fondi ex zakon 440/1997 razpis po M.D. 48/2021 Premagovanje izobraževalne izključenosti(»Contrasto 
alla povertà ed emergenza educativa”) 
Ravnateljstvo se je prijavilo tudi na zgoraj omenjeni razpis s projektom »Skokica premaga Covid v sodelovanju 
z ZSŠDI za razvoj športnih in socialnih kompetenc (Ministrski razpis št. 39 z dne 14.05.2021). Projekt je 
namenjen učencem OŠ in NSŠ. Dejavnosti bi potekale že konec avgusta in na začetku septembra ter bi potem 
nadaljevale med šolskim letom. Projekt  je dobil finansiranje. 
Odobriti treba katerim razredom bo namenjem in kriterije za udeležbo učencev. 
Zbor odobri, da bo projekt potekal:  v telovadnici NSŠ Kosovel, v telovadnici NSŠ Levstik in v telovadnici v 
Repnu. 
ZUO predlaga slednje kriterije: 
projekt je namenjen skupinam, ki so sestavljene iz max števila 15 otrok; 
Skupine so tako sestavljene: 
skupina A  učencI 5. razredov OŠ in 1. srednje; 
skupina B učenci 3. in 4. razredov OŠ; 
skupina C učenci 1. in 2. razredov OŠ; 
Kriteriji za udeležbo: 
prednosti: 
učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami (Z 104/92); 
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otroci, ki niso športno aktivni; 
točkovanje: 
starši v službi -  3 točke; 
šibko družinsko ozadje (brezposelnost,  dopolnilna blagajna, ločeni starši, starš samohranilec) -od 5 do 7 točk; 
za vsakega otroka v družini - 1 tocka. 
 
V slučaju istega števila točk, velja datum prijave; 
V slučaju dvomov  se vpraša in velja vrednost ISEE (glede na nižjo vrednost). 
Prošnje bo pregledala komisija, ki jo sestavljajo: Christina Biber, David Pupulin in Annamaria Antonič. 
 
Sklep št. 79  
Zavodski svet odobri sklep ZUO in sprejme predlagane kriterije za sestavo skupin in 
kriterije s prioritetami in točkovanjem za sprejem učencev 

 

PRISOTNI:  13 VOLILO:  13 ZA:  12  PROTI:  0  VZDRŽANI: 0 
 
5.  Šolski koledar 
Dežela FJK je dne 21.05.2021 odobrila koledar za šolsko leto 2021/2022. Pouk naj bi pričel 16.09.2021 in se 
zaključil v petek, 10.06.2022, v vrtcih pa v četrtek, 30.06.2021. 
Predlog: prvi dan pouka v ponedeljek, 13. septembra in bi koristili 3 proste dneve med šolskim letom: 2. 
novembra 2021, 7. januarja 2022 ter 3. junija 2022. 
1. OTROŠKI VRTCI : prvi teden se pouk zaključi ob 12.00 (brez kosila). 
V obdobju vključevanja  (od drugega tedna dalje) do 30. septembra 2020, se dejavnosti odvijajo samo 
dopoldne in se zaključijo po kosilu ( načeloma ob 12.45 / 13.00 ). 
Zadnji teden pouka se dejavnosti zaključijo po kosilu. 
Zadnji dan pouka  se dejavnosti zaključijo ob 12.00 (brez kosila). 
2. OSNOVNE ŠOLE : prvi teden  se pouk zaključi ob 12.30/13.00 (brez kosila) na vseh OŠ. 
Zadnji dan pouka se dejavnosti zaključijo ob 12.30/13.00 (brez kosila). 
3. NIŽJI SREDNJI ŠOLI : Prvi teden pouka se pouk zaključi po peti učni uri. 
Zadnji dan pouka se pouk zaključi po peti učni uri. 
 

Sklep št. 80  
Zavodski svet odobri koledar za šolsko leto 2021/2022  

PRISOTNI:  13 VOLILO: 13 ZA: 13 PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
6. Sklad Mitja Čuk 
Sklad Mitja Čuk je vložil prošnjo za uporabo prostorov OV „Štoka“ in NSŠ Levstik“ na Proseku za organizacijo poletnega 
centra od 05.07.2021 do 16.07.2021. 

 
Sklep št. 81  
Zavodski svet odobri sklep  

PRISOTNI:  13 VOLILO: 13 ZA: 13 PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
7. Mreža šol  
Deželna šolska komisija je  poverila nalogo vodji slovenskega šolskega urada, da  sestavi razpis za tiskanje 
učbenikov. S tem v zvezi  bi dopolnili obstoječi dogovor šol v mreži za prošnje na deželo po zakonu 26/07, da 
bi mreža šol postala pristojna za tiskanje knjig, tako da se lahko prijavi na razpis. 

 
Sklep št. 82  
Zavodski svet odobri sklep  

PRISOTNI:  13 VOLILO: 12 ZA: 11 PROTI:  VZDRŽANI: 2 
 
8.Razno  
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Ravnateljica se je s prisotnimi predstavniki staršev pogovorila o težavah z združevanjem razredov na osnovnih 
šolah. 
 
Seja se je zaključila ob 19.45 
 
 
Članica Zavodnega sveta                                                                                                                       Zapisnik vodila 
Daša Bolčina                                                                                                                                      prof. Christina Biber                 

 
 
 


