ZAPISNIK
19. seje Zavodskega sveta Večstopenjske šole Nabrežina, ki je bila v torek, 30. junija 2015,
ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Virgila Ščeka v Nabrežini v sledeči sestavi:

Prisotni

DA NE

Prisotni

DA

DRAGO BARBARA – predsednica X

GOLEMAC NICOLA

X

PAHOR IVANKA – podpredsednica X

GRUDEN DARIA

X

MARCO JARC – ravnatelj

X

GRUDEN LEONIDA

PERTOT NEVENKA

X

KUKANJA VERA

X

X

ADAMIČ MARIO

X

MIKOLJ MIRIAN

X

ANTONI IGOR

X

REBEC BORIS

X

BERCE VALENTINA

X

GABROVEC AURORA

X

NE

Dnevni red
1. Branje in odobritev zapisnika 18. seje z dne 20.5.2015
2. Spremembe finančnega proračuna 2015
3. Preverjanje FIN. PRORAČUNA 2015 – Stanje z dne 30.06.2015
4. Novo šolsko leto in organikI, dopolnilo h koledarju
5. Načrti v novem šolskem letu
6. Nakupi in stroški
7. Kosilo v prvem tednu šolskih dejavnosti in zaprtje uradov dne 14.08.2015 (petek)
8. Razno
K 1. točki
Branje in odobritev zapisnika z dne 20.5.2015
Prisotni so zapisnik ZS z dne 20.5.2015 prebrali in ga odobrijo:
SKLEP št. 166
PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0

K 2. točki
Spremembe finančnega proračuna 2015
Odobritev sprememb finančnega proračuna za skupno vsoto € 10.675,42 – Odobritev
ravnateljevega AKTA prot. štev. 2603/B14 z dne 22.06.2015:
Prispevek MIUR za € 111,98 za usmerjanje (sbocchi occupazionali) – Z01 – Prispevek
MIUR za € 2.117,17 za izredne potrebe ravnateljstva – Z01 za kritje starih dolgov šole –
bančnji prispevek v znesku € 500,00 A01 za informatiko; prispevek osebja namesto sožalja
za g. Pertot Ladislava v znesku € 75,00 in € 145,00 za nabavo papirja za šole; g. ravnatelj
je povrnil znesek € 556,00, ki ga je dvignil s kreditne kartice MASTERCARD COMENIUS omenjeni znesek je bil uporabiljen za nabavo potrošnega materiala za šole; Osebje g.
Adamič in ga. Hrovatin sta povrnila stroške za tečaj v zvezi z varnostjo v skupnem znesku €
20,00; Deželna uprava je nakaza vsoto € 1.740,58 za nabavo potrebščin po D.Z. Štev.
10/88 - člen 2/m – Letos bodo osnovne šole nabavile slovenske stenske zemljevide«.;
Država bo nakaza vsoto € 174,81 za tutorstva za vstop v stalež; Starši zgoniške osnovne
šole so nakazali vsoto € 1.200,00 za hotelske stroške šahovskega turnirja v Asisiju.
Deželna uprava bo nakazala prispevek za sposojo knjig po D.Z. 1/2004 za š.l. 2015/16 v
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znesku € 4.034,88 – Poleg teh sprememb se je opravilo razne spremembe računov na
posameznih postavkah in Projektih FINANČNEGA PRORAČUNA 2015.
Prisotni odobrijo Spremembe finančnega proračuna 2015:
SKLEP št. 167

-

-

-

-

PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0

K 3. točki
Preverjanje FIN. PRORAČUNA 2015 – Stanje z dne 30.06.2015
Odobritev vseh sprememb proračuna v 1. semestru 2015 – Sklep štev. 159 z dne 29.04.15
za zvišanje prejemkov in izdatkov za skupno vsoto € 6.524,20 + Sklep 166 z dne
30.06.2015 za vsoto € 10.675,42 / Skupno zvišanje prejemkov in izdatkov za €
17.199,62 – Kot po Mod. F
Odobritev Mod. H-Bis / Finančno stanje z dne 30.06.2015;
Odobritev Mod. G – Finančne shede 1. polletja 2015
Saldo na bančnem t/rnu znaša € 36.002,49
POROČILO glavnih stroškov:
V prvem semestru so bili plačani vsi deželni projekti POF; projekt SUT / Občina Devin
Nabrežina; Nabave did. materiala po D.Z. štev. 10/80 (Občina Devin Nabrežina – Srednja
šola Igo Gruden € 1.258,45 + O.V. Nabrežina € 769,88 – samo za šempolajsko osnovno
šolo smo komaj sedaj sklenili naročilo € 2.102,36)
Bila je opravljena MREŽA ŠOL za spletni šolski dnevnik (vodilna šola »Slomšek«)
Pogodba z NGI za 1 ADSL - vrtec Mavhinje € 238,80; pogodbo bo treba obnoviti še za
srednjo šolo in za šempolajsko osnovno šolo po isti ceni + plačilo Občini Devin-Nabrežina
stroškov za ADSL v znesku € 950,78 (junij – november 2014); povrnitev stroškov bivanja
spremljevalcem , ki so se udeležili srečanja v Franciji in srečanja v Belgiji; nismo še dobili
prispevka za nabavo materiala za skupno rabo v Občini Zgonik – D.Z. 10/80 – člen 28/D in
28/C in za čistilna sredstva, ker so vsa finančna sredstva na občini blokirana.
Plačali smo vse zunanje izvedence za projekte, ki so bili izvedeni z deželnimi fondi in tudi
psihologinjo dr. Bandijevo za predavanja v sklopu Projekta SUT/BES.
Prisotni odobrijo stanje Finančnega proračuna dne 30.06.2015:

SKLEP št. 168
PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0

K 4. točki
Novo šolsko leto in organik
Organiki za šole in vrtce so v redu. Problem obstaja za šolske sodelavce: do sedaj jih
organik predvidi samo 10. Če ne bodo zvišali števila, šola ne bo mogla kriti notranjih
potreb. VEŠ Nabrežina imamo skupno 9 stavb + podružnico srednje šole v osnovni šoli v
Nabrežini. V lanskem letu so število sodelavcev zvišali na 13 in dodali razne polovičke,
tako da je bilo mogoče kriti vse potrebe. Velik problem se po pojavil, ko bo šolski sodelavec
odsoten za bolezen manj kot 7 dni, za kar ni predvideno imenovanje suplenta in bo zato
potrebno dobiti drugo obliko za kritje odsotnosti. Tajništvu so dodelili samo 2
administrativna sodelavca, to je enega manj kot prejšnja leta. To predstavlja velik problem,
ker dela je veliko in z dvema ni mogoče kriti vseh potreb, zato po potrebno prositi za
integracijo osebja ATA.
Dopolnilo h koledarju
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Pouk v otroških vrtcih se bo zaključil 28. junija 2016
Prisotni odobrijo prošnjo za dopolnitev organika ATA in dopolnilo h koledarju:

SKLEP št. 169
PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0

K 5. točki
Načrti v novem šolske letu
Posamezne šole oz. vrtci so pripravili več projektov, in sicer projekt za uvajanje angleškega
jezika v vrtcih, projekt osnovne šole Šček o sodelovanju z ljubljansko šolo, projekt o šahu,
projekt o glasbeni vzgoji, projekt zgoniške osnovne šole za ohranjanje kulturne dediščine,
pripravlaj se tudi projekt za sodelovanje z videmsko srednjo šolo v okviru širšega
evropskega projekta Erasmus Plus.
Prisotni odobrijo projekte na šolsko leto 2015/16, kot:

SKLEP št. 170
PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0

K 6. točki
Nakupi in stroški
A01 – Čistilna sredstva za skupno vsto € 3.078,07 (Občina Devin – Nabrežina)
P06 - Comenius nabava materiala za skupno vsoto € 1.460,83 – 2/3/8
P03 – Plačilo angleščine SKLADU za € 2.600,00
A02 – Šempolaj – D.Z. 10/88 – IKEA 285,01 + BORGIONE 1.817,35
A02 – SUT/BES (Prispevek Občine) za material € 72,35
P04 – Deželni projekti POF za nabavo materiala € 198,43 (Srednja Nabrežina – likovna)
P01 – Plavalni tečaji – Pogodba ARCA (Tržič) € 234,00 plavalni tečaji nabrežinske osnovne
šole
A01 – ADSL za Srednjo Nabrežino in za Šempolaj
+++ nabava dnevnikov za srednjo šolo pri Grafica Goriziana - 5 namesto 6, ker imamo 1 v
zalogi – Strošek znaša € 134,20 (A01) - Odobritev
+++ nabava dijaških knjižic in zvezkov za učence nižje srednje šole Gruden s prispevkom
staršev – približno e 15,00 na osebo
+++ eventuelna nabava antivirusa AVG za pisarno za 5 računalnikov (A01)
+++ naročilo učbenikov po D.Z. 1/2004 iz preostalega fonda za šolsko leto 2014/15 za
vsoto € 1.825,95
+++ naročilo učbenikov po D.Z. 1/2004 za novo š.l. 2015/16 – Novi fond € 4.034,88
Prisotni odobrijo

SKLEP št. 171
PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0
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K 7. točki
Kosilo v prvem tednu šolskih dejavnosti in zaprtje uradov dne 14.08.2015
Na prošnjo staršev bo VEŠ Nabrežina prosila Občino Devin Nabrežina, da bi nudila kosila
že v 1. tednu pouka od 14.09.2015 dalje.
Šolski uradi bodo zaprti v predprazničnem dnevu, in sicer v petek, 14.08.2015.
Prisotni odobrijo:
SKLEP št. 172
PRISOTNI

GLASUJOČI

ZA

PROTI

VZDRŽANI

11

11

11

0

0

K 8. točki
Razno
Profesorji DSŠ Iga Grudna so izdelali sledeče kriterije za sestavo oddelka A oz. oddelka B
1. razreda v šolskem letu 2015/16:
a) upoštevajo se informacije, ki so jih posredovali učitelji
b) upošteva se sorazmerna porazdelitev glede učnega uspeha
c) upoštevajo se prošnje, ki so jih starši vložili ob vpisu ali pred zaključkom šolskega leta
2014/15
č) upoštevajo se specifične učne težave (SUT), specifične vzgojne motnje (BES) in
posebne potrebe (H).
Profesorji DSŠ Iga Grudna predlagajo uvedbo dijaške knjižice, preko katere bi se vodila
komunikacija šola – starši, ter uvedbo šolskih zvezkov. Stroški za nakup dijaške knjižice in
šolskih zvezkov znašajo približno 15 € po učencu in bi jih morali kriti starši ob začetku
šolskega leta 2015/16.
Seja se zaključi ob 19.30.

Predsednik
Barbara Drago

Tajnik
Aurora Gabrovec
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