
ZAPISNIK 
 18. seje Zavodskega sveta Večstopenjske šole Nabrežina, ki je bila v sredo, 12. maja 2015, 

ob  18.uri v prostorih Osnovne šole Virgila Ščeka v Nabrežini v sledeči sestavi: 
 

Prisotni DA NE Prisotni DA NE 

DRAGO BARBARA – predsednica X  GOLEMAC NICOLA X  

PAHOR IVANKA – podpredsednica X  GRUDEN DARIA  X  

MARCO JARC –  ravnatelj X  GRUDEN LEONIDA  X 

PERTOT NEVENKA   X KUKANJA VERA X  

ADAMIČ MARIO  X MIKOLJ MIRIAN  X 

ANTONI IGOR X  REBEC BORIS X  

GABROVEC AURORA  X  BERCE VALENTINA X  

 
Dnevni red 
1. Branje in odobritev zapisnika 16. seje z dne 29.4.2015 
2. Obobritev Obračuna za FL 2014 
3. Šolski koledar 2015/16 
4. Razno 
 

 
K 1. točki 

Branje in odobritev zapisnika z dne 29.4.2015 

Prisotni so zapisnik ZS z dne 29.4.2015 prebrali in ga odobrijo, kot sledi: 

 

SKLEP št. 163 

PRISOTNI GLASUJOČI ZA PROTI VZDRŽANI 

10 10 10 0 O 

 

 

K 2. točki 

Odobritev Obračuna za FL 2014 

OBRAČUN ZA FL 2014 je sestavljen z vsemi potrebnimi prilogami, ki so predvidene po 

členu 18 M.D. 33 z dne 01.02.2001.  Revizorji so ga pregledali dne 11.05.2015 in so izrazili 

ugodno mnenje. 

STARI DOLGOVI SREDNJE ŠOLE GRUDEN: 

Revizorji so pripomnili, da bi bilo pravilno, da bi se čimprej poravnalo še stare dolgove 

srednje šole, ki se nanašajo na neplačane davke  IRPEF in IRAP pred letom 2010 (€ 

15.550,19), ker od tedaj je že minulo preveč časa. Šola ni do sedaj plačala še nič, ker 

Ministrstvo za šolstvo ni nakazalo potrebnih sredstev, četudi smo večkrat spraševali 

potrebne fonde. Ministrstvo bo v kratkem pripravilo VPRAŠALNIK,  ki se nanaša prav na 

potrebe šol za kritje starih dolgov. V primeru, da dobimo fonde s strani Ministrstva, bomo 

tako krili omenjeni dolg; drugače pa bomo črpali fonde s Poglavlja Z01, ki so bili dani v ta 

sklad za eventuelne potrebe kritja omenjenih dolgov. Šola mora od Ministrstva vnovčiti še 



AKTIVNE ZAOSTANKE za višje funkcije podravnateljev in tajnice v letih 2008 -2010, 

katerih fondi so bili anticipirani za skupno vsoto € 15.054.54. 

PRILOGE OBRAČUNA: 

Mod. H in Mod. H bis – Finančni obračun 

Mod. I Prejemkov in Mod. I Stroškov – Obračun posameznih projektov in dejavnosti 

vezane na prejemke in vezane na izdatke 

Mod J – Efektivno finančno stanje z dne 31.12.2014 

Mod. K – Premoženjski račun 

Mod. L – Seznam AKT. ZAOSTANKOV (F.L. 2012 – 2013) 

Mod. L – Seznam PASIVNIH ZAOSTANKOV (F.L. 2012– 2014) 

Mod. M – Seznam stroškov za osebje (Tuji izvedenci – Projekti VIP-a / Deželni fondi) 

Mod. N – Povzetek vseh stroškov za dejavnosti in projekte, ki so bili izvedeni tekom F.L. 

2014 

- Opis administrativnega ostanka F.L. 2014 

- Obračun Administrativnega ostanka F.L. 2014 

- Ravnateljevo poročilo glede poteka dela čez celo leto 2014 

 
- Kratko poročilo Vodje Uprave: Začetno programiranje vseh dejavnosti in projektov znaša 

€ 95.016,11. Dejansko ugotovljeni prejemki znašajo € 53.392,87. Dejansko vezani stroški 

znašajo € 72.345,27 z efektivnim primanjkljajem F.L. 2014 v znesku €18.952,40 – Natančno 

označene vsote v Modelih H in H+ ter v Mod. J.  F.L. se je zaključilo z administrativnim 

ostankom v znesku € 49.596,49 in z efektivnim primanjkljajem v znesku €18.952,40. 

Začetni saldo na bančnem tekočem računu z dne 1.1.2014  znaša € 57.704,33; končni 

saldo na bančnem t/rnu z dne 31.12.2014 znaša €49.860,42 Aktivnivni zaostanki z dne 

31.12.2014 znašajo € 20.711,59. Omenjeni zneski so analitično navedeni v Mod J in v Mod. 

L (Akt. ZAOSTANKI – PREJEMKI). Pasivni zaostanki z dne 31.12.2014 znašajo € 

20.975,52- od katerih € 15.550,19 (Dolgovi Nižje srednje šole Gruden – dajatve IRPEF in 

IRAP). Vsi ti zneski so analitično vpisani v Modelu J in v Mod. L – PAS. Zaostanki – 

STROŠKI. 

- V Mod. K je evidencirano celotno premoženjsko stanje Veš-šole, in sicer: vse inventarne 

vrednosti materiala + Aktivni zaostanki – Pasivni Zaostanki + Saldo na bančnem t/rnu. 

- V Modelih I in N so  knjižene vsote na kratko ozančene v vseh  Projektih in Dejavnosti. 

- V Mod. M smo natačno navedli vse stroške v zvezi z zunanjimi izvedeneci za izvedbo 

deželnih projektov VIP-a. 

 
Prisotni odobrijo Obračun za FL 2014, kot sledi: 
 

SKLEP št. 164 

PRISOTNI GLASUJOČI ZA PROTI VZDRŽANI 

10 10 10 0 0 

 

 

 



K 3. točki 

Šolski koledar 2015/16 

Predlogi za morebitni predčasni začetek šolskega leta 2015/16 so bili sledeči: 

otroški vrtec je predlagal začetek pouka 10.9. 2015 s tremi prostimi dnevi 11. in 12. 

 februarja 2016 (po pustu) in 3. junija 2016; srednja šola je predlagala začetek pouka  

12. 9. 2015 z dvema prostima dnevoma v začetku novembra; osnovna šola je predlagala 

 14. september 2015, kot narekuje deželni šolski koledar. Večina prisotnih članov ZS se ni 

 strinjala z dodatnima dvema prostima dnevoma po pustu, zato je ZS soglasno sklenil, da se 

 bo pouk začel kot predvideva deželni šolski koledar, in sicer 14. septembra 2015. 

Prisotni odobrijo začetek pouka po deželnem šolskem koledarju, kot sledi: 
 

SKLEP št. 165 

PRISOTNI GLASUJOČI ZA PROTI VZDRŽANI 

10 10 10 0 0 

 
K 4. točki 

Razno 

a) Ravnatelj predstavi šolski kadrovski organik za šolsko leto 2015/16. 

b) Zaključna prireditev v OV Gabrovec se bo odvijala 29. junija 2015 na dvorišču pred 

otroškim vrtcem, pouk bo nato potekal po rednem urniku, in sicer do 15.30. 

c) Nekateri starši osnovnošolskih in srednješolskih učencev prihajajo pozno iskat svoje 

otroke po koncu pouka, zato ravnatelj prosi, naj učno osebje obvesti starše, naj pridejo 

pravočasno iskat svoje otroke. V primeru, da se bo to ponavljalo, in to kljub tozadevnemu 

obvestilu, ravnatalj naroči učnemu osebju, naj pokliče karabinjerje. 

č) 29. maja 2015 bo pouk na srednji šoli okrnjen zaradi odsotnosti 3 profesoric, ki se morajo 

udeležiti tečaja za vstop v stalež. Pouk se bo zaključil za učence obeh oddelkov drugega in 

tertjega razreda po 4. oz. po 5. učni uri.   

 

Seja se zaključi ob 18.55. 

 

  Predsednik      Tajnik 

         Barbara Drago               Aurora Gabrovec 


