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ZAPISNIK 5. SESTANKA ZAVODNEGA SVETA VEČSTOPENJSKE ŠOLE NABREŽINA 
 
Datum, ura in kraj seje: 29. junija 2016, ob 18.00, v prostorih osnovne šole Virgila Ščeka v 
Nabrežini. 
 

ČLANI ZAVODNEGA SVETA - PRISOTNOSTI 

  DA  NE   DA  NE 

MIKOLJ MIRJAN  X    OZBIČ MITJA  X     

ADAMIČ MARIO  X    KOSMINA MAJA (P)    X 

GABROVEC AURORA  X    DRNOVSCEK MIKELA    X 

PACOR CRISTINA  X  LOZEI SERGIO    X   

MILIC KATJA  X   AZMAN ALEKSANDRA  X    

BOLCINA MIRJAM  X   SIMONETA JASNA (PP)  X  

PERTOT NEVENKA     X Ravnatelj dr. JARC MARCO   X    
 

 
V odsotnosti predsednice vodi sestanek podpredsednica s pomočjo ravnatelja.  
Zapisnik piše učiteljica Cristina Pacor. 
 
Dnevni red: 

1) Branje in odobritev zapisnika prejšnje seje; 
2) Spremembe finančnega proračuna in stanje do 30.06.2016; 
3) Nakupi in stroški; 
4) Nova bančna konvencija za petletje 2016-2021; 
5) Protikorupcijski dokument; 
6) Organik v novem šolskem letu; 
7) Šolski koledar 2016/17; 
8) Smernice za projekte ali dejavnosti za novo šolsko leto; 
9) Začetek šolskega leta in organizacija pouka v prvih dveh tednih pouka; 
10) Skupne mreže po zakonu 107/15; 
11) Razno.    

 
 
Dnevni red: 
 
K 1. točki 
Ravnatelj vpraša prisotne člane ZaVeŠ, če so prejeli in prebrali zapisnik prejšnjega sestanka. 
Gospod Ozbič izjavi, da so v zapisniku nekatere napake in da ima nekaj pripomb, ki jih bo po 
uvidevnosti posredoval tajništvu.   
Vsi prisotni sprejmejo in odobrijo zapisnik prešnje seje. 
 

SKLEP št. 28 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

     
K 2. točki 
Vodja uprave, gospa Nadia Frandoli, predstavi in poroča o vseh točkah v dokumentu sprememb 
finančnega proračuna in stanja do 30.06.2016. Vsi prisotni so po elektronski pošti predhodno 
prejeli navedeni dokument.    
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DRŽAVNA NAKAZILA – Agregat 2/1 
MINISTRSTVO NAM JE NAKAZALO: 
1) dopis prot. štev. 7007 z dne 10/05/2016 104,38 € za usmerjanje učencev srednje šole 

(sbocchi occupazionali); 
2) dopis prot. štev. 5219 z dne 08/04/2016 11.977,23 € za kritje dolgov srednje šole. Glede na 

to, da so bili stroški že plačani z bančnim predujmom, smo del fondov, in sicer 9.200,43 € 
dvignili kot aktivne ostanke, 2.776,80 € pa kot aktivni finančni prispevek leta 2016; 

 
NAKAZILA STARŠEV – Agregat 5/2 
1) prispevek za nakup druge dijaške knjižice 4 učenci 27,00 €; 
2) prispevek staršev učencev tretjih razredov SŠ I.Grudna za zeleni teden v Domu Kavka 

2.101,00 €; 
3) prispevek staršev učencev OŠ J.Jurčiča za izlet v Isola della Cona in Gradež 340,80 €; 
4) prispevek staršev učencev prvih razredov SŠ I.Grudna za zeleni teden v Domu Trilobit 

3.290,00 €; 
5) prispevek staršev učencev drugih razredov SŠ I.Grudna za izlet na Dolenjsko 448,00 €; 
 
NAKAZILO OBČINE DEVIN NABREŽINA – Agregat 4/5 
1) prispevek za plačilo vstopnic za ogled devinskega gradu ob priložnosti obiska ravnateljev iz 

Celovca v sklopu projekta “Beseda povezuje” 200,00 €; 
 
DEŽELNO NAKAZILO – Agregat 3/4 
1) dekret prot.štev. 4088 z dne 23.06.2016 – nakazilo fondov na podlagi DZ 10/1980, 2. člen, 

črka m) (nakup knjig, zemljevidov...) za skupno rabo 1.457,39 €.  
 

Kar se tiče STANJA 30. junija 2016 je v glavnem vezano na spremembe proračuna, 
kjer so navedena vsa državna in druga nakazila in na 3 točko dnevnega reda, nakupi in 
izplačila, kjer je točno navedeno, katere dejavnosti in kateri projekti so bili izpeljani do konca 
meseca junija tekočega leta. 

Stanje letnega programa bo navedeno tudi v modelih F, G in H letnega proračuna 2016. 
 
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo SPREMEMBE FINANČNEGA PRORAČUNA IN STANJE DO 
30.06.2016. 

 

SKLEP št. 29 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K točki 3 

Vodja uprave, gospa Nadia Frandoli, nadaljuje s predstavitvijo točke, ki zadeva nakupe in 
stroške. Obrazloži vse zaobjete sklope. 
 
1) DEVINSKO NABREŽINSKA UPRAVA je finansirala sledeče projekte s katerimi smo plačali 

oz. bomo plačali: 
a) Izlet v Celovec v sklopu projekta “Beseda povezuje” katerega so se udeležili vsi učenci 

OŠ V.Ščeka, 5.r OŠ J.Jurčiča in prva razreda  SŠ I.Grudna. Za prevoze smo plačali tvrdki 
SATI 770,00 € in tvrdki C.G.S. 850,00 €; 

b) Z nakazilom 800,00 € so učitelji OŠ V.Ščeka so programirali Kamnarsko delanico, ki jo je 
vodil strokovnjak Marco Milcovich. Učenci so bili deležni tudi ekskurzije, za katero je 
nudila občinska uprava Devin Nabrežina brezplačni prevoz s šolabusom. S 116,45 € je 
šola nakupila potrošni oz. didaktični material. 
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c) Psihologinja Ingrid Bersenda je vodila predavanja v sklopu projekta SUT - BES 
namenjena vsemu učnemu osebju in vsem staršem večstopenjske šole. Plačana je bila 
303,80 €; 

d) Psiholog Miha Kramli je imel predavanja za vse starše in je vodil delavnice za učence SŠ 
v sklopu projekta Nasilje nad vrstniki. Njemu bomo izplačali honorar 512,16 € (skupno z 
davki); 

e) Devinskemu gradu je bilo nakazanih 200,00 € za plačilo vstopnic za ogled Devinskega 
grada v sklopu projekta “Beseda povezuje”; 

f) Pri trvdki Canvass smo naročili material za čiščenje za OV, OŠ in SŠ občine Devin 
Nabrežina v znesku 3.073,92 €. 

 
2) DZ 26/2007 PROJEKT “PODKREPITEV ZNANJA SLOVENŠČINE, RAZVOJ JEZIKOVNIH 

KOMPETENC V SLOVENSKEM JEZIKU”  - nakazilo fondov s strani VEŠ J.Pangerca v Dolini 
– medšolska mreža 
V sklopu projekta Utrjevanje slovenskega jezika preko gledališke govorice, ki ga je pripravila 
učiteljica Cristina Pacor, so bile predvidene delavnice, ki naj bi jih vodila strokovnjaka Kristina 
Mihelj in Gregor Geč. Delavnic bodo deležni vsi otroci in učenci OV, OŠ in SŠ. Projekt je bil 
le delno izpeljan. Nadaljeval se bo v prihodnjem šolskem letu, ko je predviden tudi izlet v 
Slovenijo. Strošek za delavnice bo znašal 3.300,00 €,  prevoz pa okrog 800,00€; 

 
3) Z deželnim prispevkom za projekte predvidene v VIP-u 9.659,90 €, so bili izpeljani sledeči 

projekti:  
a) Svetovalno okence – Jadranka Blasina; 
b) Spoznavanje naših in tujih Krajev – Katja Kjuder – SŠ I.Grudna; 
c) Šah – Roberto Ferluga – COŠ v Šempolaju in COŠ v Zgoniku; 
d) Glasbena vzgoja – Barbara Corbatto – OŠ V.Ščeka, OŠ J.Jurčiča in vsi OV; 
e) Likovna delavnica – Katerina Kalc – COŠ v Šempolaju, COŠ v Zgoniku in SŠ I.Grudna; 
f) Projekt EDUCHANGE – SŠ I.Grudna. V COŠ v Zgoniku predvideni projekt ni bil izpeljan – 

183,00 € smo uporabili za nakup didaktičnega materiala za Likovno delavnico COŠ v 
Zgoniku; 

g) Nakup potrošnega materiala za Likovno delavnico 342,72. 
 
4) PLAČILA z MINISTRSKIMI PRISPEVKI: 

a) Tvrdki M.C.S. smo nakazaliu 1.342,00 za strokovno pomoč pri uporabi ministrskih 
programov in za popravilo računalnikov ravnateljstva in tajništva; 

b) Zvezi Med dvema ognjema smo plačali 144,00 za tekmo med dvema ognjema, katere so 
se udeležili učenci OŠ J.Jurčiča; 

c) Tvrdki EOLO – NGI smo plačali fakturi za obnovitev ADSL v OV v Mavhinjah do 
12.06.2017 in v COŠ v Šempolaju do 04.07.2017. Meseca julija moramo obnoviti ADSL 
še za SŠ. Skupni strošek 874,02 €; 

d) Občinski upravi Devin Nabrežina bomo povrnili stroškeADSL v znesku 340,82; 
e) Pri Spaggiariju smo naročili material za prvo pomoč v znesku 111,46; 
f) Pri tvrdi M.C.S. smo naročili server za urad. Naš server je zastarel in s programi, ki jih 

vsebuje ni mogoče več ažurnirati program AXIOS. V ceno 2.196,00 je vključen tudi 
prenos podatkov iz starega na nov računalnik. 

 
5) PLAČILA s PRISPEVKI STARŠEV: 

a) SK DEVIN smo plačali 2.400,00 € za organizacijo 2 dni na snegu večine učencev in 
staršev OŠ V.Ščeka in J.Jurčiča ter COŠ S.Grudna; 

b) Bazenu A.R.C.A. v Tržiču smo plačali tečaje učencev 1.r, 2.r in 3.r OŠ V.Ščeka in 
učencev 1.r OŠ v Devinu  486,00 €; 

c) Avtobusnim PREVOZOM RIŽANA smo plačali prevoze v: 
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CŠOD Dom Lipa – OŠ J.Jurčiča 968,00 €; 
CŠOD Dom Kavka – tretji razredi SŠ I.Grudna 527,00 €; 
CŠOD Dom Trilobit – prvi razredi SŠ I.Grudna 936,00 €; 
Izlet na Dolenjsko – drugi razredi SŠ I.Grudna 445,00 €; 
Izlet v Gradež in Isola della Cona – OŠ J.Jurčiča 340,00 €. 

d) CŠOD  
 Dom Lipa 1.511,10 €; 
 Dom Kavka 1.458,60 €; 
 Dom Trilobit 2.374,80 €; 

e) Eni učenki, ki se ni udeležila zelenega tedna v domu Trilobit smo vrnili 101,00 €; 
f) Eni učenki, ki se ni udeležila zelenega tedna v domu Lipa smo vrnili 72,90 €; 

 
6) SLOVENSKO DOBRODELNO DRUŠTVO 

a) Slovensko dobrodelno društvo nam je nakazalo 597,80 € za pomoč družinam pri kritju 
manjših šolskih stroškov. Znesek, ki smo ga razdelili med starše prositelje na podlagi: 
prijave ISEE, socialne ogroženosti in številčnosti družine (sklep ZS z dne 15.02.2016), 
bomo izplačali v mesecu juliju. 

 
Vsi prisotni člani se strinjajo z nakupi in izplačili ter jih odobrijo. 
 

SKLEP št. 30 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih:  

 
K 4. točki 
Ravnatelj poroča o novi bančni konvenciji za petletje 2016-2021in pove, da sta  le dve banki dali 
ponudbo. Boljša je bila ponudba Zadružne Kraške banke, vendar je bila razlika minimalna. 
Rezultat razpisa je na razpolago na spletni strani www.vesnabrezina.it. 
Vsi prisotni člani se strinjajo z bančno konvencijo in jo odobrijo. 
 

SKLEP št. 31 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K 5. točki 
Ravnatelj poroča o protikorupcijskem dokumentu, ki je bil za šole pripravljen v strnjeni obliki. 
Člani ZAVeŠ so ga predhodno prejeli po elektronski pošti. Doda, da bo dokument z jutrišnjim 
dnem objavljen na spletni strani VeŠ Nabrežina. Odgovorni za izdelavo le-tega so v prvi vrsti 
deželni ravnatelj dr. Pietro Biasiol, ki je naredil okvir, in ravnatelji za posamezne šole. Tudi 
tajnice imajo delež odgovornosti, za spletno stran pa odgovarja ravnatelj.  Pove tudi, da mu pri 
tem pomagata prof. Grbec in gospod Sluga. Za varnost pa je imenovan gospod Perissutti, 
predsednica ZAVeŠ pa je odgovorna za kontrolo. Ravnatelj pove, da smo imeli malo časa za 
izdelavo le-tega – od maja dalje. Izjavi še, da ravnatelj odgovarja tako za transparentnost kot za 
protikorupcijo.  
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo protikorupcijski dokument. 
 

SKLEP št. 32 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K 6. točki 
Ravnatelj  informativno pove, da letos, kar se tiče organika, izjemoma nimamo še vseh uradnih 
podatkov.  Za osnovne šole je prišlo do nekaterih premestitev tudi glede na osebe, ki so odšle v 
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pokoj. Ne vemo še nič za dodatne učne moči (potenziamento) in za srednjo šolo, kjer imamo 
veliko pomanjkanje osebja za kritje predmetov.  
 
K 7. točki  
Ravnatelj pove, da na včerajšnjem ZUO prišlo do sledečega predloga šolskega koledarja 
2016/17: začetek pouka v četrtek, 08.09.2016, pouka prosta dneva bosta ponedeljek, 
31.10.2016  in četrtek, 13.04.2017 (veliki četrtek, ki je bil ukinjen po deželnem koledarju). 
Gospod Ozbič vpraša, zakaj začnemo s poukom na četrtek in ne na ponedeljek, kar bi se mu 
zdelo bolj smotrno. Doda, da na tak način bi imeli lahko za pust pouka prost teden. Glede tega 
je bilo dodano, da je bilo tako že pred leti a so bili starši proti popolnemu tedenskemu zaprtju.  
Učitelj Adamič obrazloži, da pred 8. septembrom je težko izvedljivo  začeti s poukom, kajti učno 
osebje mora opraviti ob začetku šolskega leta številne obveznosti. Doda tudi, da je za otroke 
bolje, če začnejo postopoma s poukom. 
Pouk bi bil tako organiziran:  
v otroških vrtcih: 8. in 9. septembra od 8.00 do 12.00 brez kosil. 
Od 12. do 16.9. (prvi teden) od 8.00 do 13.00 s kosilom.  
Od 19. dalje normalen celodnevni pouk.  
 
Za osnovno in srednjo šolo bi bil dopoldanski pouk 8. in 9. septembra, nato popoln urnik. Podrobno bo 
urnik dodeljen na prvem ZUO (Zboru učnega osebja).  

Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo šolski koledar in organizacijo pouka za š.l. 2016/17. 
 

SKLEP št. 33 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K 8. točki  
Ravnatelj pove, da za naslednje šolsko leto imamo dva pomembna projekta. Prvi se tiče zakona 
o manjšinah  482/92 in poteka v mreži šol; nosilka projekta je italijanska večstopenjska šola 
Altipiano iz Opčin, partnerja pa Ravnateljstvo Opčine in Nabrežina. Nabrežinsko ravnateljstvo 
bo v tem projketu z OŠ Virgila Ščeka v Nabrežini.    
Učiteljica Mikolj obrazloži, da projekt poteka v mreži šol, kjer so vključena tri ravnateljstva: 
Istituto comprensivo Altipiano, Večstopenjska šola Opčine, nositelj projekta in naše 
ravnateljstvo. Projekt je dvoletni in med drugimi dejavnostmi je tudi prirejanje tečajev 
slovenskega jezika za italijanske učence.  
Ravnatelj pove, da drugi projekt bo  “Movimento in 3S”. Slednji predvideva sodelovanje zunanjih 
izvedencev, ki prihajajo na posamezne šole in  z razrednimi učitelji sodelujejo pri pouku gibalne 
vzgoje. Kot cilj ima širitev zdravih športnih navad in širitev športnih dejavnosti. 
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo navedena projekta. 
 

SKLEP št. 34 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K 9. točki  
Ravnatelj pove, da kar se tiče začetne organizacije pouka v naslednjem šolskem letu, je bil na 
včerajšnjem ZUO okvirno oblikovan sledeči predlog:  

 v otroških vrtcih bo potekal pouk v prvih dveh dneh pouka (8. in 9. september 2016) od 
8.00 do 12.00 - brez kosila. Od 12. do 16. septembra 2016 bodo otroci v vrtcu od 8.00 do 
13.00  - s kosilom. Od 19. septembra 2016 dalje pa bo potekal pouk po ustaljenih urnikih. 

 Po vseh osnovnih šolah  bo potekal pouk v prvih dveh dneh pouka (8. in 9. september 
2016) od 8.00 do 12.00 - brez kosila. Od 12. do 16. septembra 2016 bodo učenci 
osnovnih šol Šček in Jurčič v šoli od 8.00 do 13.00  - brez kosila, učenci celodnevnih 
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osnovnih šol Gruden in L. Kokoravec-Gorazd in 1. maj 1945 pa bodo v šoli z ustaljenim 
urnikom (8 ur) s kosilom. Od 19. septembra 2016 dalje pa bo potekal pouk po vseh 
osnovnih šolah po dokončnih/ustaljenih urnikih. 

 Na srednji šoli bo potekal pouk v prvih dveh dneh pouka (8. in 9. september 2016) od 
8.00 do 12.00. Od 12. septembra 2016 dalje bodo dijaki imeli pouk po ustaljenem urniku. 

Vsi prisotni se strinjajo z okvirnim predlogom organizacije pouka v prvih dveh tednih pouka 
šolskega leta 2016/17. 
  

SKLEP št. 35 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K 10. točki  
Ravnatelj pove, da je prišlo do dogovora sklepov za sodelovanje v mreži. V luči tega dogovora 
si delimo  tajnico skupaj z openskim ravnateljstvom.  
Pove tudi, da je ministrstvu za šolstvo na podlago zakona 107/15, razdelilo slovenske šole v 
dve območji - „Ambiti“, in sicer se govori o skupnem območju za Tržaško in o območju za 
Goriško in Špeter v Benečiji.  Problem območji-„Ambiti“ je ta, da nam vsilijo določene 
birokratsko.administrativne naloge, slovenske šole pa nimjajo niti zadostnega števila ljudi niti 
kvalificiranega kadra. Da o pomanjkanju figur sploh ne govorimo in na obzorju ni videti rešitev. 
Kar se tiče standardne dokumentacije, jo bi lahko vodili skupno, vendar za vse ostale specifike 
naših šol pa bo to težko izvedljivo.Pogoovri so še v teku in ni še bil izdelan organigram, zato o 
tem dokumentu še ni mogoče sklepati.  
Gospod Ozbič pripomni, da vsekakor slovenska šola mora ostati avtonomna. 
Ravnatelj podčrta dejstvo, da osebje v tajništvu je večinoma začasno zaposleno in avtonomija 
šole ni nujno,mda je vezana samo na en sklop. Teritorialno so lahko rešitve tudi druge.   
V pričakovanju razjasnitev in točno določenih nalog za vsako šolo, tuidi na podlagi 
razpoložljivega kadra, se sklep prenese.  
V tem trenutku pa sta dve pogodbe v mreži in sicer: projekt na podlagi zakoina 482/92 o 
manjšinah,kot omenjeno pod točko 8, nosilec bo VS Opčine. Drugi projket je sodelovanje z VS 
Opčine na administrativnem področju. Openska glavna tajnica je v pomoč v kolikor je naša 
odsotna iz osebnih razlogov, v zameno si delimo administrtivno sodelavko g. Olga Manzato, ki 
bo v openskem šolskem uradu, trenutno enkrat tedensko.  
 

SKLEP št. 36 

Prisotnih: 10 Glasujočih: 10 Za: 10 Proti: 0 Vzdržanih: 0 

 
K 11. točki  
Gospod Ozbič izpostavi dejstvo, da na naših šolah ne visijo slovenske zastave. Pravi, da na 
nekaterih šolah manjkajo drogovi za le-te.  
Gospa Ažman pravi, da veliko število staršev se sprašuje in ugotavlja, da je razlika med srednjo 
šolo in osnovno šolo zelo velika. Sprašuje se, če bi bilo možno priti do kompromisa med eno in 
drugo, z namenom, da bi otrokom olajšali preskok.  
Prisotni profesorji pravijo, da so v zadnjih letih znižali standard znanja. 
Učitelj Adamič pravi, da se je v zadnjih desetih letih situacija na šolah zelo spremenila.  
Steče diskusija o učencih in dijakih ter o zahtevanih kompetencah na šolah. 
Gospa Simoneta poroča o obliki pet-dnevnega tedenskega urnika na srednji šoli. Meni, da je 
slednji za dijake zelo utrudljiv. Doda tudi, da so dijaki doma preobremenjeni z domačimi 
nalogami. 
Prof. Milič odgovori, da za otroke bi bilo zelo koristno imeti dvodnevni premor. Doda, da naloge, 
ki jih dijaki dobijo so njim primerne in večinoma so povzetek dela, di so ga opravili pri pouku v 
jutranjih urah. Razvije se diskusija o šolski stvarnosti. 
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Ravnatelj pozdravi prisotne in zaključi sestanek. 
 
Seja se zaključi ob 19.30. 
 
 
Za Predsednika  ZAVeŠ:              Tajnica: 
       Majo Kosmina                    Cristina Pacor 
     Podpredsednica 
     Jasna Simoneta 
 
 
 
 
 


