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ČLANI ZAVeŠ - PRISOTNOSTI  
   

   

      

SESTANEK, 29,04.2015 Od 18.00   

  DA NE   DA NE 

Adamic Mario,    X Antoni Igor,   X   

Gruden Daria,  X    Preds. Drago Barbara.   X   

Gruden Leonida,     X Golemac Nicola,   X   

Kukanja Vera  X   Pertot Nevenka  X   

Mikolj Mirian,   X   Pahor Ivanka,   X   

Aurora Gabrovec    X Rebec Boris,    X   

Berce Valentina  X   Rvn. Jarc Marco   X   

      

POTEK SESTANKA: Po ugotovitvi, da je zadostno število prisotnih članov, ravnatelj preide na 
sestavo tem dnevnega reda.(11 prisotnih)  
 

1. Branje zapisnika prejšnjega sestanka 
2. Prošnja za deželni prispevek za rabo učbenikov za š.l. 2015/2016 po D.Z. 1/2014 

3. Obračun za F.L. 2014 

4. Izleti 

5. Mreža šol za Projekt Šaha 

6. Spremembe proračuna za F.L. 2015 

7. Raba učilnic na šoli V.Sček za Poletni center 

8. Prošnja na deželno upravo za prispevek za projekte VIP-a za š.l. 2015/16 

9. Deželni šolski koledar 2015/16 

10. Razno 

Zapisnik piše učiteljica Mirjan Mikolj 

K točki 1:Branje in odobritev zapisnika prejšnje seje. G. ravnatelj vpraša prisotne, če imajo 

pripombe k zapisniku prejšnje seje I.O. z dne 12.02.2015, ki je bil članom posredovan bo mailu. Vsi 

prisotni ga soglasno odobrijo.  

SKLEP Št 155 

Prisotnih: 11 Glasujočih:11            Za: 11                Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

K točki 2: Prošnja za deželni prispevek za nabavo učbenikov za š.l. 2015/16 po D.Z. 1/2004. 

Deželna uprava FJK sporoča z dopisom prot. štev. 15384/2IO z dne 23.03.2015, da 30. aprila 2015 zapade 

rok za vložitev tozadevnih prošenj za š.l. 2015/16. Za drugo šolsko leto se bi vprašalo nabavo novih 

učbenikov za izposojo za hipotetično vsoto € 6.200,00, kip ride zaračunana na podlagi oloceni parametrov in 

na podlagi števila pisani otrok v tekočem šolskem letu – 50% Prof.Kukanja poda predlog kolegice, ki poučuje 

SLJ in sicer, da bi dijaki ob koncu šolanja(III.r.) darovali oz.pustili knjige šoli. To pa zato, ker vsake dve leti 

založbe ponujajo nove knjige in včasih je res težko preiti iz enega sistema dela na drugeg. Godpod ravnatelj 

pravi, da bo iznesel predlog na prihodnji ZUO.Po drugi strani pripomni gospod ravnatelj, vsako knjigo jo 

mora tako odrasla oseba kot tudi majša, živeti in doživljati, vano kaj pripisati, podčrtati in sploh jo poosebiti. 

Tudi ga. Pahor se strinja s tem, da dijaku pustijo knjige ( berila) šoli.   

PRAVILNIK ZA IZPOSOJO KNJIG ……. 
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PRAVILNIK UPRAVLJANJA IZPOSOJE UČBENIKOV na VEČSTOPENSKI DRŽAVNI ŠOLI 

NABREŽINA – DRŽAVNA SREDNJA ŠOLA IGA GRUDNA 

1. člen - Osnovno načelo: storitev je namenjena vsem učencem, kar jamči, da imajo vsi učenci 

enako možnost ne le izobraževanja marveč tudi vzgoje k odgovornemu odnosu do skupne 

lastnine. 

2. člen – Izposojeni učbeniki so last šole. 

3. člen – Finančno poslovanje: za nabavo učbenikov, ki so namenjeni izposoji, se bo šola 

okoriščala deželnega prispevka po zakonu št. 1 z dne 26. januarja 2004. Šola bo zaprosila in 

uporabljala prispevek na osnovi predpisov, ki jih ta zakon navaja. 

4. člen – Določitev in izposoja učbenikov: zbor učnega osebja bo na seji, ki je namenjena odobritvi 

učbenikov za naslednje šolsko leto upošteval kriterije, ki jih navaja deželni zakon in sicer: dati je 

treba prednost učbenikom, ki so namenjeni triletni uporabi, sledijo učbeniki namenjeni letni 

uporabi, nato pa slovarji, atlasi in teksti namenjeni čtivu. Niso vključeni delovni zvezki. 

5. člen – Delitev učbenikov: učbenike, ki jih bo šola izposojala, bodo starši lahko dvignili v tajništvu 

šole od začetka pouka oz. ko bodo učbeniki dejansko razpoložljivi. Delitev učbenikov je poverjena 

izključno zadolženemu osebju. 

6. člen – Odgovornosti: učenci in njihove družine, so v celoti odgovorni za varstvo učbenikov, ki so 

jim bili izročeni na posodo. Na teh učbenikih niso dovoljena podčrtovanja, pripisi, beležke, trganje 

strani in kakšen koli poseg, zaradi katerega bi knjiga ne bila več uporabna. Učenec lahko zapiše 

svoje ime na ovojnico, v katero sam zavije učbenik. V primeru, da učenec izgubi izposojeni 

učbenik, poskrbi sam za njegovo nadomestitev. 

7. člen – Vrnitev izposojenih učbenikov: ob zaključku pouka ali do datuma, ki ga določi ravnatelj 

(najkasneje do 25. junija), učenci izročijo v tajništvu izposojene učbenike, razen tistih, ki so 

namenjeni uporabi za celo triletje. V primeru, da tajništvo ugotovi, da je vrnjeni učbenik 

neuporabljiv zaradi posegov, ki jih navaja 6. člen, ga bo vrnilo učencu ob tem pa bo družina morala 

v roku 30 dni po odgovarjajočem obvestilu poravnati škodo v znesku, ki odgovarja 50% prvotne 

vrednosti nove knjige. 

8. člen - Obdržanje učbenikov: družine, ki bi želele obdržeti izposojene učbenike, morajo v času, ki 

je predviden za njihovo izročitev, predložiti v tajništvu odgovarjajočo prošnjo in najkasneje v roku 

30 dni izplačati vsoto, ki odgovarja 1/3 vrednosti učbenika. 

9. člen – Alternativni učbeniki: v skladu z določili, ki so priloženi deželnemu zakonu 1/2004, se ne 

več kot 30% dodeljene vsote lahko izrabi za nakup tekstov ali multimedialnih izdelkov, ki jih šola 

pripravi v lastni režiji, vendar le pod pogojem, da le-ti nadomeščajo tradicionalne učbenike. V ta 

namen bo predhodno nujen odgovarjajoči sklep zbora učnega osebja. 

10. člen – Stroški za upravljanje storitev: na osnovi že navedenega deželnega zakona, šola lahko 

uporabi za upravljanje storitev vsoto, ki ne sme presegati 15% dodeljenega prispevka. Ti stroški se 

nanašajo na honorarje dodatnega dela pri izposoji učbenikov, za nabavo omar in polic namenjenih 

tem učbenikom, za kritje nepredvidenih stroškov v zvezi z učbeniki. 

11. člen – Osporavanja in nepravilnosti: zavodni svet šole je odgovoren, da razpravlja in odloča o 

morebitnih nepravilnostih, ki bi lahko izhajale iz pričujočega pravilnika. 

12. člen – Spremembe pravilnika: pričujoči pravilnik se lahko spremeni v naslednjih primerih: 



 3 

a) na osnovi novih pravil, ki bi jih določila dežela FJK; 
b) na osnovi sklepa zavodnega sveta po predhodnem predlogu izvršnega odbora ali drugih 

šolskih zbornih organov; 
c) na osnovi predloga večine članov zavodnega sveta. 

 

                               

 

SKLEP št. 156 

Prisotnih: 11 Glasujočih: 11             Za:        11              Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

K točki 3: Obračun za F.L. 2014 – Omenjeni OBRAČUN je pripravil vodja uprave dne 16.03.2015 

na podlagi 18. Člena MD štev. 33. z dne 01.02.2001. Na podlagi točke 5 istega člena morajo 

OBRAČUN predhodno pregledati REVIZORJI in šele nato ga lahko odobri ZAVODNI SVET. 

Revizorji so sporočili, da ne utegnejo pregledati OBRAČUNA do 30. aprila; zaradi 

omenjenega prenesemo to točko na naslednji sestanek. 

 

K točki 4: IZLETI – Poglavje P03 – Račun 3/13/1 fin. proračuna 2015 

A) Učitelji osnovne šole iz Devina programirajo enodnevni izlet v Milje in dne 12.05.2015 – 

Najem 2 avtobusov tvrdke CGS za skupno vsoto € 490,00. 

B) Profesorji srednje šole  so izvedli za učence 1A + 1B enodnevni izlet v Fagagno, Villalto in 

Attimis, ki je potekal dne 21.04.2015. Stroški izleta se nanašajo na najem avtobusa podjetja 

SATI za skupno vsoto € 480,00 + stroški vodiča in vstopnina v grad Villalta za skupno vsoto 

€ 255,50. 

C) Združenje staršev organizira enodnevni izlet za nabrežinsko osnovno šolo v Cerknico in 

Cerkniško jezero dne 30. aprila (vse stroške krije Združenje staršev) 

D) Združenje staršev organizira enodnevni izlet za zgoniško osnovno šolo v Avstrijo – Verbsko 

jezero »Velden« in sicer dne 19. Maja 2025 (vse stroške krije Združenje staršev) 

SKLEP št. 157 

Prisotnih: 11 Glasujočih: 1            Za:  11 Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

K točki 5: MREŽA ŠOL ZA PROJEKT ŠAHA 

Sestavili naj bi MREŽO ŠOL za PROJEKT ŠAHA, katerega bi se udeležili dijaki s TRŽAŠKEGA 

pod vodstvom prof. OBLAKA – Zavod Zois. Naše ravnateljstvo bi predstavljale 4 učenke : 3 z 

osnovne + 1 s srednje + 6 staršev. V pomanjkanju uradnega spremljevalca, bi za naše 

ravnateljstvo sprejel uradno spremstvo prof. OBLAK.Razvije se debata, kajti gospodavnatelj želi, 

da so ravno v tovrstnih in sploh v vseh projektih, mrežah in pogodbah, zadeve čiste. Po njegovem 

mnenju in po raznih ugotovitvah to ne poteka čisto in jasno, zato pravi, da bi se v novem šolskem 

letu raje povezali v mrežo z VEŠ iz Doberdoba. 

Prevoz organizira VEČSTOPENJSKA ŠOLA OPČINE - € 50,00 na osebo. 

HOTEL –Ta servis bo plačala vsaka šola zase. Rezerviralo se je v Hotelu DA ANGELO (Assisi) - € 

120.00 na osebo = Skupno 10 oseb € 1.200,00 / Poglavje P03 finančnega proračuna 2015 
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SKLEP št. 158 

Prisotnih: 11 Glasujočih:  11            Za:  11                   Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

 

K točki 6: Spremembe finančnega proračuna za F.L. 2015 -  Odobritev ravnateljevega dekreta 

prot. štev. 1849/B-14 z dne 28.04.2015 – Zvišanje prejemkov in izdatkov na Poglavju P03 (Šolski 

Izleti in šolske dejavnosti) za skupno vsoto € 6.437,30, in sicer: 5/2/1 prejemkov 6.524,20; 3/13/1 

izdatkov za € 6.486,82; 8/1/1 za € 37,38 povrnitev staršem kvote za CŠOD Dom Ajda – predčasen 

odhod 1 otroka zaradi bolezni (3 dni prej). 

 št. 159 

Prisotnih:  11 Glasujočih: 11            Za:  11                 Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

K točki 7: Raba prostorov in učilnic na šoli Šček za Poletni Center – Prošnja Združenja 

staršev – Prošnja Zdrušenja staršev z dne 14.04.2015 za rabo prostorov nabrežinske osnovne 

šole v obdobju od 15. do 26. junija 2015 za skupnino 15 otrok, ki bi obiskovali poletni center od 

7,30 do 15,30 pod vodstvom dveh vzgojiteljic. Prostori: dve učilnici ali menza, kopalnic v pritličju, 

pevska soba, samo v slučaju slabega veremena raba televizije. 

Ob tem se razvije diskusija glede stanja Združenja staršev iz oš J.Jurčič iz Devina in tamkajšnjimi 

starši italijanske šole. Predstavnica italijanskih staršev ga. Pallotta je predčagala, da bi se 

združenja staršev obeh špol povezala,predvsem v sestavi prošenj za finančne podpore. To ne gre 

po nobeni logiki, kajti Združenja so pravni osebek in torej ni kaj pisati skupnih prošenjj tudi, ker bi 

potem prišlo do sporov.  Zadeva ni lahka in g. Drago pravi, da bi morali biti slovenski starši bolj 

trdni v njihovem delovanju. Nadaljuje in pravi, da je ga.Pallotta dala dnevniku Il Piccolo izjavo, 

češ,da poteka veliko sodelovanje ravno med njo in gospo Drago. Predsednica Zavodnega sveta pa 

to zanika saj sta se srečali le enkrat in še to na nekem sestanku. Gospod ravnatelj ne odobra 

vmešavanja italijanski staršev zadeve slovenskih. 

 

K točki 8: Prošnja za deželni prispevek VIP-a za šolsko leto 2015-16 – Deželna uprava FJK 

javi z dopisom prot. štev. 22543 z dne 21 aprila, da je možno do vključno 18. maja zaprositi za 

deželno finansiranje za deželne projekte VIP-a za šolsko leto 2015/16. Soglasno mnenje. 

SKLEP št. 161 

Prisotnih:  11 Glasujočih: 11             Za:   11 Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

SKLEP št. 160 

Prisotnih:  11 Glasujočih: 11            Za:   11 Proti:   0 Vzdržanih: 0 
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K točki 9: Deželni šolski koledar 2015/16 – Deželna uprava FJK je s sklepom štev. 433 z dne 13. 

marca 2015 odobrila ŠOLSKI KOLEDAR 2015/16 – začetek po deželnem koledarju dne 14. 

septembra 2015 in konec 11. junija 2016 za osnovno in srednjo šolo; za otroški vrtec pa 30. Junija 

2016. Število dni pouka za osnovno in srednjo šolo: 209; število dni pouka za otroške vrtce: 225. 

Uraden začetek in konec ter organizacija pouka bo temeljito obravnavano na sestanku ZBORA 

UČNEGA OSEBJA meseca maja 2015. Odobritev. 

SKLEP št. 162 

Prisotnih:  11 Glasujočih: 11            Za:   11 Proti:   0 Vzdržanih: 0 

 

K točki 10: Razno 

Gospa Andreja Duhovnik ponuja slovenske zastave ravnateljstvu. Gospod ravnatelj jih je naročil 9. 

Nadalje pove, da je g.Gabrovec daroval nabrežinskemu vrtcu zastavo dežele FJK. Ne bo poskrbel 

drugih. 

Prof. Kukanja sporoča: 

 da bo predavanje o nevarnosti zgrešene rabeoziroma o zlorabi interneta pri 

mladoletnih, ki jo organizira poštna policija. Predavanje je namenjeno sicer staršem 

srednješolcev, vendar vabi tudi starše petošolcev. Predavanje bo na sedežu 

ravnateljstva 14. maja. 

 Prevozi:ekskurzije v občini € 1.00, ekskurzije izven občine 2,00 € 

            Prevoz do decembra 2015 bo ena cebatarifa, z januarjem 2016 bodo stopile v veljavo 

nove cene/tarife, po novem modelu ISEE. 

 Prenos osnovne šole v stavbo srednje ni uresničljiv, zaradi kihinje oz.menze. 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.30 uri. 

 

 TAJNIK:      PREDSEDNIK:  

  Za Mirjan Mikolj 


