
ZAPISNIK 3. SEJE ZAVODSKEGA SVETA  
 
 
Dne 18. maja 2022, ob 18.40, 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 
 

FERLUGA Claudia 
 

ANTONIČ Annamaria MENEGATTI Carmen 

PANGERC Daša (pridruži se 
sestanku ob 18.50) 
 

LOMBARDO Lucia PETERLIN Matevž 

SOSSI Jan STARC Nicole  

SPACAL Tanja ŠKRK Nataša  

ZADNIK Tanja 
 

VERGINELLA Katja  

 
 

ŠTOKA Alenka  

 
ODSOTNI: 
 
PREDSTAVNIKI  
STARŠEV 

PREDSTAVNIKI U ČNEGA 
OSEBJA 

PREDSTAVNIKI 
NEUČNEGA OSEBJA 

HRVATIČ Alja 
 

BIBER Christina  

KOCJAN Ginevra COSMA Carmen 
 

 

LOVREČIČ Alina  
 

 

 
 
Dnevni red:    
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 

2. Odobritev letnega finančnega obračuna za leto 2021 

3. Spremembe proračuna za leto 2022 

4. Izleti, ekskurzije in dejavnosti; finančna podpora 

5. Uporaba prostorov 

6. Šolski koledar 

7. Covid predpisi 

8. Razno 

 



 
 

1. Odobritev zapisnika prejšnje seje 
 

Prejšnja seja je potekala 9. februarja 2022 in je v glavnem predvidevala odobritev finančnega proračuna za 
leto 2022, dejavnosti in izletov. 
 
SKLEP ŠT. 8: 
Člani Zavodskega sveta soglasno odobrijo zapisnik prejšnje seje. 
 
 

2. Odobritev letnega finančnega obračuna za leto 2021 
 
Letni finančni obračun za leto 2021, to se pravi vse, kar smo potrosili in vnovčili v lanskem šolskem letu, so 
revizorji pregledali in odobrili, mora pa ga odobriti še Zavodski svet. Ravnateljica deli vsakemu članu 
dokument s poročilom in povzetkom knjigovodskih podatkov o obračunu za leto 2021. Člani si ga ogledajo. 
 
 
Poročilo 
 
Obračun Večstopenjske šole Opčine za finančno leto 2019 je sestavljen na osnovi točno določenih zakonskih 
predpisov in sicer Med.Odl. 28.8.2001, št. 129, 22. in 23.čl. in izhaja iz Finančnega načrta 2021, ki je bil 
odobren dne 28/01/2021 s sklepom Zavodskega sveta št. 65.  
Po novem Medm.Odloku št. 129/2018 in sicer 23.čl. je treba Obračun pripraviti do 15.3. naslednjega finančnega 
leta, na katerega se nanaša, Revizorji pregledajo dokumentacijo in predložijo obvezno mnenje do 15.4., nato 
ga mora Zavodski Svet odobriti do 30.4. v naslednjem finančnem letu. Glede na nastalo situacijo zaradi 
epidemije Covid-19 pa je Ministrstvo podaljšalo rok na 30.5.2022. 
 
Obračun sestavljajo: 
Mod. H  -  Finančni račun 
Modeli I – Obračuni posameznih dejavnosti/projektov 
Model J –  Finančno stanje 
Model K – Premoženjsko stanje 
Model L -  Seznam ostankov (aktivnih in pasivnih) 
Model M – Stroški osebja 
Model N – Povzetek vrste stroškov 
 
Namen obračuna je prikazati nakazane Prejemke in zastavljene Izdatke, Upravni ostanek dne 31.12.2019 in 
potek Letnega finančnega načrta v skladu z načrtovanim delom Vzgojno-Izobraževalne ponudbe Večstopenjske 
šole. 
 
  
 

POVZETEK KNJIGOVODSKIH PODATKOV 
 

Prejemki Znesek Izdatki Znesek Prejemki - Izdatki 

Končno programiranje 349.321,05 Končno programiranje 274.967,86 
Neprogramirana finančna 
razpoložljivost               
74.353,19 

Ugotovljeni prejemki 266.566,78 Zastavljeni izdatki 162.784,98 Izostanek tekočega leta 
103.781,80 

kompetenca 
Unovčenje 

ostanki 

224.250,50 
 

19.087,12 

kompetenca 
Plačila 

ostanki 

141.350,00 
 

25.819,00 

 

Vsote, ki jih je treba 
unovčiti 42.316,28 Vsote, ki jih je treba 

plačati 21.434,98  

 (+)  (+)  
Neunovčeni ostanki 
prejšnjih let 2.701,21 Neplačanii ostanki 

prejšnjih let 493,95  

 (=)  (=)  



Skupno aktivni ostanki 45.017,49 Skupno pasivni ostanki 21.928,93 Skupna razlika med ostanki (b) 
23.088,56 

   
Začetni 

blagajniški saldo 
(c) 

87.278,89 

  UPRAVNI OSTANEK (a+b+c)                     
186.536,07 

 
 
Opis prejemkov:  
 
SREDSTVA EU (FSE) :  Začetno predvideno stanje 0, poviški 55.902,00 € za projekt PON PON FSE o 

kompetencah, socializaciji in druženju v času Covida- 19 (MI št.9707 z dne 27.04.2021 „Competenze e socialità”), 

nižanje 55.902,00 €  zaradi pomanjkanja pogojev o uresničitvi projekta. 

 
SREDSTVA EU (FESR): Začetno predvideno stanje 0, poviški 42.316,28 € za projekt PON »DIGITAL BOARD«, 
za prijavo na razpis prot. 28966 z dne 6.9.21 za skupno 42.316,28 €. 
 
DRŽAVNI PREJEMKI- redni: Začetno predvideno stanje 10.322,00 €, poviški 10.372,08 €, skupno 20.694,08 €. 
Unovčili smo celotno predvideno vsoto. 
 
DRŽAVNI PREJEMKI: - izredni : Začetno predvideno stanje 0, poviški 64.591,78 € (izredni fondi Covid za nabavo 
tehnoloških naprav, za higienski material in za poletni načrt: dekret Sostegni- zak.odl. 41/21 in Sostegni bis – 
zak.odl. 73/21 ter Medm.dekret 48/2021, izredni fondi za nabavo defibrilatorja in za dejavnosti PNSD – dig. 
animator).  Unovčili smo vse dodeljene vsote. 
 
DEŽELNI PREJEMKI: Začetno predvideno stanje 6.993,62 €, poviški 51.760,73 € deželni razpisi:  po D.Z. 
13/2018 : 10.989,61 € za VIP in 1.665,52 € za manjšinske jezike, 5.673,85 € za slovensko kulturo in jezik, 
2.545,30 € za prevode in dvojezično programsko opremo,  5.709,83 € za učbenike sr.š. Po D.Z. 26/2007 smo 
bili deležni vsote  6.224,00 v višini 80% € za projekt »Z medsebojnim spoznavanjem gradimo trdnejša 
prijateljstva«. Po D.Z. 13/2018, 14.čl. smo prejeli 5.946,00 € za dodatne ure za učence s posebnimi potrebami. 
13.006,62 € pa nam je deželna uprava dodelila na osnovi D.Z. 13/21, 7.čl., 26-29 odst. za tehnično pomoč in 
zato, ker imamo poverjenega ravnatelja, vendar se naše potrebe ne skladajo s pogoji uporabe dodeljenih 
sredstev, tako da bomo vsoto vrnili.  
Unovčili smo celotno predvideno vsoto. 
 
PREJEMKI KRAJEVNIH UPRAV:  Začetno predvideno stanje 0,  poviški 37.993,07 €: Občina Trst po DZ 10/88 
23.667,71 €, za nabave didaktičnih potrebščin za dve šolski leti,  po Z. 23/96 11.740,36 za š.l. 2020/21 za 
upravne stroške,  občinski prispevek za multimedijske naprave 585,00 €, občinski prispevek za stroške, vezane 
na začasno selitev otroškega vtrca A. Čok v mobilne hišice 2.000,00 € €.  
Unovčili smo v celoti predvidene vsote. 
 
PREJEMKI DRUGIH JAVNIH USTANOV:  Začetno predvideno stanje 0 €, poviški 1.250,33 € in sicer 1.874,00 € 
od tehniškega zavoda Zois za izobraževanje učnega osebja š.l. 2020/21,  213,33 € od tehniškega zavoda Zois 
za poučevanje državljanske vzgoje v osnovni šoli. 100,00 beležimo, ker nam je zavod Nautico vrnil napačno 
plačano vsoto, znesek 937,00 € pa smo nižali, ker nam je Zavod Zois dejansko izplačal polovično vsoto. Unovčili 
smo v celoti predvidene zneske. 
 
PREJEMKI PRIVATNIKOV – družin:   
 
Zaradi pandemije Covid-19 beležimo le 231,00 € od staršev OV A. Čoka za najem šolabusa za kratek izhod ob 
priliki Barkolane in 2.228,00 € od družin za dodatno zavarovanje. 467,50 € od družin nsš za plačilo izpita Ket 
for School, 2.019,15 € od družin nsš za učbenike, ki jih nabavi šola z deželnim prisvekom (libri in comodato). 
 
PREJEMKI PRIVATNIKOV : 
 
Osebje:   375,00 € predvidenih in unovčenih prejemkov s strani šolskega osebja za dodatno zavarovanje; 
 



Podjetja in ustanove: 500,00 € od Zadružne Kraške Banke; 76,00 € od zadruge Mantovana za projekt »Frutta 
nelle scuole« š.l. 2020/21; 50,00 € za prostovoljni prispevek za oš Gradnik. Od notarske pisarne Ruan smo 
prejeli obvestilo o dodelitvi dediščine G. G. Iagodiza v višini 33.446,76 € in 700,00 € od Slovenskega 
Dobrodelnega društva za finančne podpore učencem/dijakom ter 73,45 € kot vračilo za napačno izplačani 
honorar osebju. Od Banke Italia smo prejeli 0,03 € za aktivne obresti. 
 
Opis izdatkov 
 
DEJAVNOSTI: 
 
 
A01/16 – Državni fondi po 1.odst. 31 čl. Zak.Odl. 41/2020: 7.863,49 € zastavljenih in 7.821,09 dejansko 
plačanih izdatkov (42,40 € pasivnih ostankov) za nabave čistil, materiala za določanje varnostne razdalje in 
higienskega ter zaščitnega materiala proti širjenju Covida-19; 
 
 
A02 – UPRAVNO DELOVANJE 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 35.657,61 €, zastavljenih in plačanih izdatkov je 15.042,38 €. Zastavljeni 
izdatki se nanašajo na: upravne stroške z občinskim prispevkom občine Trst, stroške za obnovo dvojezične 
šolske spletne strani z deželnimi fondi, za splošne vzdrževalne stroške in potrebščine : 1.449,45 € za nakup 
pisarniškega materiala in čistil, 1.037,00 € za pogodbo z odgovornim za zasebnost (DPO Privacy), 1.700,00 € 
za pogodbbo z odgovornim za varnost in zaščito (Zak.Odl.81/08), 761,28 € za vzdrževanje računalnikov v 
tajništvu in najem fotokopirnega stroja na sedežu, 8.016,48 € za licence programskih oprem, 27,98 € za stroške 
mobilnega telefona, 260,00 € za obnove hardware, 67,29 € za poštne stroške, 81,26 € za obresti na obračunu 
socialnih dolžnih vsot, 1.641,64 € za povišek Istat na izstavljenih fakturah zapadle pogodbe o čiščenju s 
podjetjem Rekeep Spa (Consip).    
Upravni ostanek v višini 20.615,23 € bo namenjen kritju tovrstnih izdatkov v naslednjem finančnem letu in 
vključuje tudi vsoto 1.000,00 € za nabavo defibrilatorja. 
 
A03 – DIDAKTIKA 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 27.015,24 €, zastavljenih izdatkov je 22.610,37 €, dejansko plačanih  do 
31.12. je 19.935,41 €, pasivnih ostankov 2.674,96 €, upravni ostanek pa 4.404,87 €. 
V glavnem smo izdatke krili z občinskimi in državnimi fondi in sicer:  4.371,68 € odpade na fotokopirni papir in 
potrošni material, 9.566,46 € za računalniški in didaktični material, 627,50 € za izpit Ket for School in 
uglaševanje klavirja na nsš, 3.161,41 € za letni najem 7 fotokopirnih strojev, 1.061,40 € za mesečni najem 
prenosnega paviljona na vrtu ov A. Čoka, 878,40 € za ponatis didaktičnih zvezkov za oš, 2.130,12 € za obnovo 
računalniških potrebščin, 113,40 € za nakup glsbenih instrumentov, 700,00 € za dodelitev podpor učencem s 
posebnimi potrebami.  
 
A03.7 UČBENIKI NIŽJA SREDNJA ŠOLA 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 10.668,95 €, zastavljenih in plačanih izdatkov je 8.578,11 €, upravni 
ostanek znaša 2.090,84 €.  
Izdatki se nanašajo na nabavo učbenikov za nižjo srednjo šolo za š.l. 2021/22 z deželnim prispevkom po D.Z. 
13/2018 in 1/3 plačane vsote s strani družin, v višini 7.606,04 €.  Od skupnega deželnega prispevka odpade 
15% na stroške za zadolženo osebje s tem v zvezi,  tj. 952,82 € in 19,25 € za vračila družinam. 
 
A03.12 – PON FSE dodatni učni pripomočki in knjižno gradivo, razpis 19146/2020 : 10.117,64 € predvidenih 
izdatkov, zastavljenih in plačanih izdatkov je 10.087,86 €, upravni ostanek pa znaša 29,78 €. 
Izdatki zadevajo predvsem knjižno ggradivo, namenjeno srednješolskim dijakom v pomoč pri vsakdanjem 
didaktičnem delu v pandemičnem obdobju Covid -19. Skupna vsota nabav znaša 8.892,38 €, reklamni stroški 
znašajo 213,50 €, stroški za osebje pa 981,98 €. 
 
A03.13 – državni Fondi po 21.čl., 3.odst., ZAK.ODL. 137/2020: 9.528,20 € predvidenih, zastavljenih in plačanih 
izdatkov. 
Nabavili smo računalniško opremo za ojačenje didaktike na daljavo in sicer 8 prenosnih računalnikov z dodatno 
opremo in 5 fiksnih računalnikov. 



 
A03.14 – državni fondi po 31.čl., 1.odst. ZAK.ODL. 41/2020 – »DEKRET SOSTEGNI«: 2.551,44 € predvidenih 
in zastavljenih izdatkov, 1.867,89 plačanih izdatkov ter 683,55 € pasivnih ostankov. 
S temi fondi smo plačali pogodbo psihologu za podporo in pomoč osebju, učencem in družinam v obdobju 
pandemije Covid-19 ter nabavili nekaj prenosnih wi-fi naprav. 
A03.15 – državni fondi po 31.čl., 6.odst. ZAK.ODL. 41/2020 – »DEKRET SOSTEGNI«: 10.825,72 € predvidenih 
in zastavljenih izdatkov, 1.175,28 € plačanih izdatkov ter 9.650,44 € pasivnih ostankov.   
Stroški se nanašajo na nabave higienskega materiala za 1.842,62 €, na tehnično vzdrževanje za 711,26 €, 
stroške internetne povezave za 450,18 €, računalniški material za 297,68 €, licence Office za 427,00 €, ter 
nabave manjših računalnikov in tiskalnikov za 7.096,98 €. 
 
A03.17 – zapuščina G. IAGODIZA Giovannija : 33.446,76 € predvidenih izdatkov. 
Fondi so namenjeni v enaki meri oš. P.Tomažiča, F. Bevka in ov A.Čoka. Stroški niso še bili zastavljeni in se 
prenesejo na naslednje finančno leto. 
 
A03.18 – PROJEKT PON DIGITAL BOARD – 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-107:  42.316,28 € predvidenih 
izdatkov. Fondi so namenjeni nabavi 12 multimedijskih interaktivnih tabel po predloženem projektu. Postopek 
nabav se bo uresničil v letu 2022. 
 
 A05.5 – EKSKURZIJE IN  IZLETI 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 11.576,79 €, zastavljenih izdatkov je 2.911,00 €  in plačanih 231,00 €. 
Pasivni ostanki znašajo 2.680,00 €, upravni ostanek pa 8.665,79 €. 
Zastavljeni izdatki se nanašajo izključno na najem šolabusa za didaktični izhod otroškega vrtca A. Čoka v okviru 
Barkolane za 231,00 € in na dodatno zavarovanje za 2.680,00 €, ker ni bilo mogoče izvesti izvenšolskih 
dejavnosti zaradi ministrskih navodil o preprečevanju pandemije Covid-19. 
 
PROJEKTI: 
 
P01.1 – Projekti na tehničnem in znanstvenem področju 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 23.200,00 € predvidenih izdatkov, zastavljenih in plačanih pa 23.198,36 
€ v sklopu ministrskega programa o digitalni šoli. S temi fondi smo opremili digitalno učilnico na nižji srednji 
šoli S. Kosovela – 2 multimedijski tabli, 10 prenosnih računalnikov, 5 tablic, software in didaktični pripomočki 
za uporabo robotike pri pouku ter specifično opremo : 20 mizic in stolov. Učilnica je bila tudi na kabeljsko 
posodobljena in prepleskana.   
 
P02.2 – Projekti na socialno-humanističnem področju 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 31.838,18 €, zastavljenih izdatkov je 31.838,18 €, dejansko plačanih 
izdatkov je 26.134,55 €, pasivnih ostankov je 5.703,63 €. 
Stroški zaobjemajo izvedbo projektov z D.Z. 13/2018 in 26/2007 (VIP, manjšinski jeziki, izboljšanje slovenske 
kulture in jezika, v glavnem plačila dodatnega dela notranjemu, v glavnem učnemu osebju ( za skupno 
17.455,45 €)  in za pogodbeno delo z zunanjimi sodelavci na osnovi specifičnih razpisov, ki jih objavljamo na 
spletni strani šole (za skupno 9.991,47 €) za dodatno delo v razredu bodisi med urami pouka kot v obliki 
popoldanskih jezikovnih, glasbenih, gledaliških, znanstvenih, likovnih delavnic na osnovi prestavljenih projektov 
posameznih šol in vrtcev. Prednost pri vodenju delavnic ima učno osebje, kjer pa to ni izvedljivo, se poslužimo 
zunanjega osebja ali ustanov, s specifično strokovno pripravo, ki se prijavi na razpise. Strošek za nabavo 
potrošnega materiala pa je znašal 2.769,72 €, za najem prostorov (Prosvetni dom) 122,00 € in za tisk 
didaktičnih zvezkov za osnovno šolo 1.499,54 €. 
 
P02.6 – Poletni načrt – fondi 3.čl., 1.odst., črka a) M.D. 48/2021 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 15.499,23 €, zastavljenih in plačanih izdatkov je 15.499,23 €,  
Na predstavljeni projekt v sodelovanju s ZSŠDI nam je ministrstvo dodelilo omenjeni fond za izpeljavo 
enotedenskih poletnih športnih dejavnosti za osnovnošolske in srednješolske učence v sodelovanju z vsemi 
slovenskimi športnimi društvi, ki delujejo na območju Večstopenjske šole. Projekta se se udeležilo približno 70 
otrok, ki so preizkušali razne športne dejavnosti. Športni teden se je odvijal na športnih objektih posameznih 
društev v jutranjih urah od 6. do 10. septembra . Na razpolago so imeli  tudi avtobusni prevoz do posameznih 



lokacij. 
 
P04.4 – Izobraževanje osebja 
 
Končno predvidevanje izdatkov znaša 2.662,33 €, zastavljenih in dejansko plačanih izdatkov je 2.250,64 €, 
upravni ostanek 411,69 €. 
Stroški zadevajo izobraževanje tečaje o varnosti na delovnih mestih v znesku 1.000,00 €, 133,33 € za upravne 
tečaje in 1.017,31 € za tečaje o inovativni digitalni didaktiki za učno osebje.  
 

UPRAVNO (BLAGAJNIŠKO) STANJE 
 

ZAČETNI BLAGAJNIŠKI FOND 
   € 87.278,89 
     
UNOVČENE VSOTE: 

a) pristojnega leta 
b) na račun ostankov 

€ 
€ 

224.250,50 
19.087,12   

       Skupno € 243.337,62 
PLAČANE VSOTE: 

c) pristojnega leta 
d) na račun ostankov 

€ 
€ 

141.350,00 
25.819,00   

  Skupno € 167.169,00 
     
ZAKLJUČNI BLAGAJNIŠKI SALDO   € 163.447,51 
     
Ostanek (ali izostanek) ob zaključku leta 

- Aktivni ostanki 
- Pasivni ostanki 

€ 
€ 

45.017,49 
21.928,93   

     
Ostanek ob zaključku leta 
   € 186.536,07 

 

PREMOŽENJSKO STANJE 
 

AKTIVA Stanje 1.1.2021 Spremembe Stanje 31.12.2021 

DOBRINE    

Nematerialne 0,00 0,00 0,00 

Materialne 71.586,07 17.788,17 89.374,24 

Finančne 0,00 0,00 0,00 

skupno 71.586,07 17.788,17 89.374,24 

RAZPOLOŽLJIVOSTI    

Ostanki 0,00 0,00 0,00 

Krediti (aktivni ostanki) 21.788,33 23.229,16 45.017,49 

Finančni posli 0,00 0,00 0,00 

Likvidnosti 87.278,89 76.168,62 163.447,51 

Skupaj razpoložljivosti 109.067,22 99.397,78 208.465,00 

Premoženjska izguba 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ AKTIVA 180.653,29 117.185,95 297.839,24 

PASIVA Stanje 1.1.2021 Spremembe Stanje 31.12.2021 

DOLGOVI    

Dolgoročni 0,00 0,00 0,00 



Pasivni ostanki 26.312,95 -4.384,02 21.928,93 

skupno 26.312,95 -4.384,02 21.928,93 

Premoženjska vrednost 154.340,34 121.569,97 275.910,31 

SKUPAJ PASIVA 180.653,29 117.185,95 297.839,24 
 
 

 
SKLEP ŠT. 9: 
Zavodski svet soglasno odobri letni finančni obračun za leto 2021. 
 
 

3. Spremembe proračuna za leto 2022 
 
Ravnateljica opozori člane, da so v snopiču s podatki o obračunu za leto 2021 vključene tudi spremembe 
proračuna za leto 2022.  Na začetku leta je bil odobren proračun na podlagi napovedanih zneskov, ki smo jih 
predvidevali potrositi za določene namene. Od odobritve bilance do danes pa smo bili deležni dodatnih 
prejemkov kot sledi.  
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 finančnih sredstev za 
psihološko svetovanje , čl.697, 
1.odst., Z. 234/01 

Ministrstvo za šolstvo  1.380,22 €  
A03 
didaktika 

 
 
DRUGE JAVNE USTANOVE: 
 
Dodelitev prispevka po D.Z. 
13/2018 – DODATEK ZA 
OTROŠKE VRTCE  

Občina Trst, š.l. 2021/22- za 
nabave didaktičnega materiala (ex 
D.Z. 10/88) 

 1.576,50 € 
A03 
didaktika 

Dodelitev prispevka za pisarniške 
potrebščine -  

Občina Trst, š.l. 2021/22 10.532,13 € 
A02 
Upravno delovanje 

 
 
ZASEBNE USTANOVE IN FIZIČNE OSEBE: 
 
Družine dijako sr.š. Izpit Ket for School   940,00 €  

A03 didaktika 
Privatniki Prostovoljni prispevki  100,00 €  -  

A03 didaktika 
Družine učencev Plačila za izlete in ekskurzije 15.626,00 €     

A05  -   ekskurzije in izleti 
Banka Italije Aktivne obresti leta 2021          0,04 €  

A02 –   upravno delovanje 
 
 
 
 



SKUPNO VIŠANJE PREJEMKOV FINANČNEGA NAČRTA 2022 :   €            30.154,89            
 
PREDVIDENO STANJE PREDVIDENIH PREJEMKOV IN IZDATKOV €           283.016,1 
OB ODOBRITVI BILANCE                                                  
                                                          
======================================================= 
SKUPNO  PREDVIDENO STANJE                                                                    313.171,04                                 
                   
PREDVIDENIH  PREJEMKOV IN IZDATKOV                                                  
 
 
SKLEP ŠT. 10: 
Zavodski svet vzame na znanje spremembe proračuna za leto 2022. 
 
 

4. Izleti, ekskurzije in dejavnosti; finančna podpora 
 
Z aprilom so se razmere v zvezi s Covidom izboljšale, tako da nam je bila dana možnost organizacije raznih 
izletov in izhodov. Razredni in medrazredni sveti vseh stopenj so izlete in dejavnosti odobrili in nekateri so že 
v teku, drugi pa še bodo.  
 

Šola Datum  Kraj  
Št. 
učencev  

Spr. 
Bivanje  

Prevoz 
CCA Skupno  strošek  Opis  

                 

Černigoj 02.05.2022 NŠK 22 3         Sodelovanje s 
knjižnico 

Černigoj 11 - 13 05.22 Žabnice 16 2 1260,00 1267,20 2527,20 158,00 
Ogled Pušje 
vasi, Žabnic in 
doline Zajzera 

Černigoj 12.04.2022 Briška jama 24 3   2,00     Voden obisk 
Briške jame 

Černigoj 16.05.2022 Doberdob Gradina 46 5   423,50   9,50 Doberdob,  

Černigoj 29.04.2022 NŠK 13 1         Sodelovanje s 
knjižnico 

Čok 05.05.2022 Cerovlje 38 6         
Ogled 
didaktične 
kmetije Antonič 

Čok 08.04.2022  Cerovlje 38 6         
Ogled 
didaktične 
kmetije Antonič 

Čok 27.04.2022 Prosek 38 5         
Ogled 
predstave o 
prometni vzgoji 

Fakin 04.05.2022 Kontovel - igrišče 6 1         

Prometna 
vzgoja v 
sodelovanju z 
mestnimi redarji 

Gradnik 04.05.2022 Kontovel - igrišče 16 2         

Prometna 
vzgoja v 
sodelovanju z 
mestnimi redarji 

Gradnik 06.04.2022 Naravoslovni muzej 16 3         

Ogled 
naravoslovnega 
muzeja v ul. 
Cumano 

Gradnik 20.5.2022 Prosek 16 3         

Udeležba na 
turnirju na 
Rouni Med 
dvema 
ognjema 

Gradnik 26.5.2022 Zgonik 16 4         
Udeležba na 
športnem 
dnevu 



Kosovel 01.06.22 Benetke 33 3         

Ogled mesta, 
znamenitosti in 
muzeja 
pomorstva 

Kosovel 05.05.2022 Štandrež 5 1         Jezikovni 
poligon 

Kosovel 26. - 
27.5.2022 Padova 30 4     4050,00 135,00 

Voden ogled 
mesta, palače 
Bo in 
botaničnega 
vrta 

Kosovel 
+Levstik 18-20.05.22 TRBIŽ 39 4     9360,00 240,00 

Voden ogled 
tematičnega 
parka 
(2.svetovna 
vojna), 
Belopeškega 
jezera in Rajbla 

Košuta 04.05,2022 Slivno 17 4     238 14,00 

Ogled 
didaktične 
kmetije Alen 
Carli 

Levstik 05.05.2022 Štandrež 5 1         Jezikovni 
poligon 

Levstik 
12.-
13.5.2022 
Padova 

  20 2     2800,00 140,00 

Voden ogled 
mesta, palače 
Bo in 
botaničnega 
vrta 

Levstik 31.05.2022 Benetke 21 3         

Ogled mesta, 
znamenitosti in 
muzeja 
pomorstva 

Sirk 19.05.2022 Videm 22 3   14,30     

Sprehod po 
starem delu 
mesta in ogled 
gradu 

Štoka 31.5.2022 Sovodnje 26 6             19,00 

Voden ogled 
kmetije in 
izdelava 
herbarija 

Tomazic 16.05.2022 Oglej 32 4       17,00 ogled  

Tomazic 20.05.22 Prosek 18 2         

Skupaj 
zmoremo: 
tekmovanje 
med dvema 
ognjema 

Trubar 02.05.2022 NŠK 15 1         Sodelovanje s 
knjižnico 

Trubar 03.05.2022 Benetke in Murano 24 3         
Ogled mesta in 
steklarne na 
otoku Murano 

Trubar 10.05.2022 Miramar 33 5         Ogled parka in 
gradu 

Trubar 12.04.2022 Trst 18 2         

Ogled 
arheoloških 
ostankov 
rimske 
zgodovine 

Trubar 20.04.2022 Trst 18 2         

Ogled 
arheoloških 
ostankov 
rimske 
zgodovine 

 
Vlogo za finančno podporo so predstavili: 1 dijak 3 r. nižje srednje šole za izlet v Padovo v višini 135,00, 
1 dijak nižje srednje šole za izlet v Trbiž v višini 135,00 €, 1 otrok OV na Proseku za najem avtobusa za 



ekskurzijo v Sovodnje za 19,00 €. Za učenko s posebnimi potrebami pa je dospela vloga za vračilo 
stroška za zasebno izvenšolsko dejavnost v višini 235,00 €. Omenjene podpore bomo krili s prispevkom 
Slovenskega dobrodelnega društva. 
 
 
SKLEP ŠT. 11: 
Zavodski svet soglasno odobri izlete ter zgoraj navedena vračila plačanih vsot družinam za skupnih 524,00 €. 
 
 

5. Uporaba prostorov 
 
Na osnovi dospelih prošenj  
Zavodski svet soglasno odobri uporabo šolskih prostorov, kot sledi: 
 
 
 

        
SKLEP ŠT. 12: 
 

6. Šolski koledar 
 
Dežela FJK je že objavila šolski koledar za naslednje leto; ZUO ga sicer trenutno še ni odobril, zato predloga 
še ni. Na zadnjem ZUO pred koncem šolskega leta bo sklep in predlog, ravnateljica pa predstavi članom 
koledar, tako kot si ga je zamislila Dežela FJK. 
 
 

7. Covid predpisi 
 
S 1. majem je stekel v veljavo nov dekret, ki je povsod olajšal razmere, v šolskih prostorih pa je maska še 
vedno obvezna do konca šolskega leta. Vzg. Škrk vpraša, če morajo vzgojiteljice nositi masko do konca junija 
(v vrtcih se namreč pouk konča 30. junija); ravnateljica odgovori, da so lahko brez samo v zunanjih prostorih. 
Glede zelenega potrdila (Green Pass) pa je sprememba ta, da ni več obvezen za starše, zunanje izvedence in 
obiskovalce ob vstopu v šolsko poslopje. Za osebje pa je še vedno obvezno cepljenje. 

DRUŠTVO ŠOLA PROSTORI OBDOBJE URNIKI  
SKLAD MITJA ČUK 
(športno kulturni kamp 
»Tania Cerne«) 

ov  Štoka 
 

Oba razreda, igralnica, 
jedilnica. 

-4  -  15 julij  
-Od ponedeljka do 
petka 

7:45 - 15:45 

SKLAD MITJA ČUK 
(športno kulturni kamp 
»Tania Cerne«) 

nsš Levstik  -4  -  15 julij  
-Od ponedeljka do 
petka 

7:45 - 15:45 

CHEERDANCE 
MILLENIUM (poletno 
središče »Gibeceda«) 

oš  Bevk  Večnamenski prostor -22  -  26 avgusta 
-Od ponedeljka do 
petka 

7:30 – 17:00 

CHEERDANCE 
MILLENIUM 
(projekt  »plesno gibalna 
vzgoja«) 

oš  Bevk Večnamenski prostor -ŠOL.L. ’22/’23 
(od 22/8/’22 do 
9/7/’23) 
-poned., sreda, petek, 
sobota 
-Občasno tudi ob 
sobotah ali nedeljah 
popoldne. 

Pon., sre., pet.:  
16:00 – 19:30 
Sobota: 10:00 – 12:00 

Združenje staršev OŠ F. 
BEVKA 

Oš Bevk Dve učilnici in 
večnamenski prostor 

Š.l. 2022/23 Popoldanski krožki 

Združenje staršev OŠ A. 
ČERNIGOJA 

Oš Černigoj Učilnice in jedilnica Š.l. 2022/23 Popoldanski krožki 



 
 

8. Razno 
 
Ga. Ferluga vpraša, če se bodo na OŠ Černigoj tudi naslednje leto odvijali projekti, ki pomagajo pri 
popoldanskem pouku, glede na to, da se je v 1. razred vpisalo malo otrok. Ravnateljica odgovori, da smo 
prošnjo za prispevke že oddali in računamo na to, da jih bomo tudi prejeli. 
Ga. Pangerc in ga. Zadnik izrazita zaskrbljenost staršev bodočih prvošolcev na SŠ Kosovel, saj za naslednje 
šolsko leto je vpisanih v 1. letnik 27 otrok in tvegajo, da bo samo en razred. Zakon namreč predvideva, da se 
razred lahko razdeli na 2 sekciji le v slučaju, da je vpisanih vsaj 28 otrok. Ravnateljica odgovori, da je že 
poslala Deželnemu šolskemu uradu dopis z utemeljitvijo vzrokov, zaradi katerih bi morali ohraniti izjemo na  
naši srednji šoli, glede na predpise Covid in tudi na prostore in planimetrijo, ki jih imamo na razpolago. Upamo, 
da bo prošnja sprejeta.  
 
 
Seja se je zaključila ob 19.30. 
 
Predsednik Zavodskega sveta                                                                       Zapisnik vodila 
           g. Jan Sossi                                                                                         vzg. Lucia Lombardo      
 


