
ZAPISNIK 2/bis SESTANKA ZAVODNEGA SVETA VEČSTOPENJSKE ŠOLE NABREŽINA

Datum, ura in kraj seje: 15. januarja 2016, ob 17.00, v prostorih osnovne šole Virgila 
Ščeka v Nabrežini.

ČLANI ZAVODNEGA SVETA - PRISOTNOSTI

 DA  NE  DA  NE

MIKOLJ MIRJAN  X OZBIČ MITJA  X (od 
17.20 dalje)

 

ADAMIČ MARIO   X KOSMINA MAJA  X

GABROVEC AURORA  X DRNOVSCEK MIKELA  X

PACOR CRISTINA  X LOZEI SERGIO  X

MILIC KATJA   X AZMAN ALEKSANDRA  X 

BOLCINA MIRJAM   X SIMONETA JASNA  X

PERTOT NEVENKA  X Ravnatelj dr. JARC MARCO – 
Ravn.Nam.VERA KUKANJA

 
 X

 

V odsotnosti  ravnatelja g. M. Jarca vodi sestanek  ravnateljeva namestnica prof. 
Vera Kukanja. 
Zapisnik piše učiteljica Cristina Pacor.

Dnevni red – Nadaljevanje zadnjih 2 točk dnevnega reda z dne 11.01.2016:
10)Vpisi za šolsko leto 2016/17,
11) Razno.

K 10. točki
Prof.  Kukanja pove, da gospod ravnatelj  je odsoten, zato bo ona vodila sestanek ZS. 
Ravnatelj  Jarc  jo  je  kot  ravnateljevo  namestnico  poveril  za  le-to.  Pove,  da  danes  je 
potrebno pregledati pravilnik za vpise otrok v vrtce, osnovne šole in srednjo šolo. Danes 
bomo obravnavali zadnji dve točki dnevnega reda 2. sestanka ZA VeŠ (10. in 11. točko).
Prof.  Kukanja  pove,  da  bodo  letos  potekali  vpisi  prvič  po  spletu.  Oriše  postopek 
vpisovanja, ki ga morajo starši izvršiti. Registracija vpisovanja bo potekala od 15. januarja 
dalje.
Prof. Kukanja predstavi predloge za vpise  v šolsko leto 2016/17. Pove, da pravilnik za 
vrtce, ki je bil do lani v veljavi, naj se nebi spremenil. Problem minimalčkov ostaja vezan 
na lanski pravilnik, kajti šola nima sredstev za številčnejši vpis otrok  minimalčkov v vrtce.  
Velja sledeče pravilo za vpise le-teh (skupno po tri otroke): najprej v vrtec kjer je najmanj 
vpisanih otrok do vrtca, kjer jih je največ vpisanih (glej točko št.5 kriterijev za vpise v OV – 
sklep ZUO 14.1.2014). Vrstni red je sledeči: najprej v vrtec v Mavhinje, nato v Nabrežino, v  
Devin in nazadnje v Gabrovec. 
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo pravilnik za vpis v vrtce. (Glej prilogo št. 2) 

SKLEP št. 14

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

Prof. Kukanja nadaljuje z orisom pravilnika za vpise in prebere vse predlagane točke.
Pri 1. točki: sprejeta v obliki, kot je zapisana.
Pri  2.  točki  gospod Ozbič pripomni,  da je  potrebno,  pred predlagano besedilo,  dodati:  



Prednost  imajo  ...  (prej:  Otroci  uradno  bivajočih  staršev  v  občinah  na  področju 
ravnateljstva.). 
Pri 3., 4. in 5. točki ni pripomb. Vse so sprejete v predlagani obliki.
Pri 6. točki ZS predlaga zamenjavo besede “ustaljen” z “veljavni”.
Pri  7.  točki   učiteljica  Mikolj  ima  pomisleke  glede  obveznosti  plačevanja  načrtovanih 
dejavnosti s strani staršev. Nato izpostavi problem otrok na šoli, ki so socialno ogroženi in 
za katere družina ne more plačati dodatnih dejavnosti, kot npr. plavalni tečaj. 
Upravni vodja Pertot doda, da Dobrodelno društvo da letno ravnateljstvu denarni fond za 
kritje podobnih stroškov. Starši prvo anticipirajo denar, potem pa, na podlagi ISEE, dobijo 
povrnjene stroške s strani ravnateljstva. Na ravnateljstvu obstaja sklad za take primere, 
zato treba informacijo posredovati  dalje,  predvsem potrebnim družinam za katere smo 
seznanjeni. 
Člani  ZS predlagajo  preoblikovanje  besedila:  … večina  staršev,  tudi  če  se  z  njimi  ne 
strinjajo (prej: Starši se morajo obvezati, da bo njihov otrok obiskoval vse dejavnosti, ki jih  
določi večina staršev. Načrtovane dejavnosti bo moral plačati, tudi če se z njimi ne strinja). 
Člani menijo, da bi bilo bolje odstraniti tudi  zadnji stavek (Odstranjeno:  Šolske sodelavke 
in sodelavci pa te naloge ne opravljajo, v kolikor ni predvidena po delovni pogodbi.)
Pri 8. točki gospod Ozbič predlaga spremembo v besedilu. Predlog je sledeči: V primeru 
izpisa med šolskim letom ne bodo povrnjene že plačane kvote za načrtovane dejavnosti 
(prej:  Starš,  ki  izpiše svojega otroka mora poravnati  vse stroške sicer bo ravnateljstvo 
terjalo, kar je dolžan.).
Pri  9.  točki  steče  daljša  debata  glede  italijanskih  otrok  v  slovenskih  šolah.  Pride  do 
skupnega oblikovanja besedila: Otroci in starši otrok, ki ne znajo slovenskega jezika, bodo 
obveščeni, da je učni jezik na naši šoli slovenščina in ni dvojezičnega pouka. Obvezati se  
morajo,  da  bodo poskrbeli,  da  bodo  otrokom omogočili  učenje  slovenskega  jezika  ter 
upoštevali nasvete učnega osebja (prej:  Otroci in starši  otrok, ki ne znajo slovenskega 
jezika bodo obveščeni,  da se pri  nas govori  le v slovenskem jeziku in ni  dvojezičnega 
pouka  ter  se  morajo  obvezati,  da  se  bodo  potrudili,  da  se  bodo  njihovi  otroci  naučili  
slovenskega jezika.).  
Pri 10. točki pride do preoblikovanja besedila: Šola bo podpirala učenje jezika in usmerjala 
v izvenšolske dejavnosti za usvajanje slovenskega jezika, sicer pa bo ocena oz. mnenje 
učnega osebja merodajno  za nadaljevanje šolanja v slovenskih vrtcih oz. šolah (prej: Šola 
bo pomagala pri učenju jezika, če bo za to sodelovanje, sicer pa bo ocena učnega osebja 
merodajna za nadaljevanje šolanja v slovenskih vrtcih oz. na šolah.).
Gospa Ažman vpraša, če bo pravilnik preveden v italijanščino. Vsi člani menijo, da naj se 
ga nebi prevedlo. Gospa Ažman doda, da v vrtcu v Devinu potekajo sestanki s starši v 
italijanščini zaradi velike večine italijansko govorečih staršev.
Pri 11. točki ne pride do sprememb.
Pri 12. točki prof. Kukanja razloži potrebo po ohranitvi le-te. Prikaže primer učilnice na 
srednji  šoli:  ta  ne  sme  presegati  števila  petnajstih  dijakov  zaradi  njene  velikosti 
(z.81/2008). Pride do sledečega preoblikovanja besedila: Zaradi neprimernih prostorov  in 
na  osnovi  zakonskega  odloka  o  varnosti  (št.81/2008)  otroci  in  učenci  ne  bodo  smeli 
presegati  dovoljenega  števila  v  razredih,  kjer  je  omejitev  (prej:  Zaradi  neprimernih 
prostorov in zaradi zakona o varnosti, otroci in učenci ne bodo smeli v razredih, kjer je 
omejitev, presegati dovoljenega števila.)
Pri 13. točki člani oblikujejo nekoliko drugače prej navedeno besedilo: … bodo morali po  
uvidevnosti  učnega  osebja  sprejeti  preverjanje  otrokovega  znanja  slovenskega  jezika 
(prej: bodo morali na vprašanje učnega osebja sprejeti preverjanje znanja iz slovenskega 
jezika.).
Pri 14. točki prof. Kukanja pove, da so na srednji šoli dobili decembra prošnjo za vpis +. 
Pove, da v primeru ko se družina preseli, je situacija drugačna. Meni, da je eden izmed 
utemeljenih  razlogov  prav  preselitev  družine  na  območje  ravnateljstva.  Zato  pride  do 



predloga in sicer do sledečega dodatka: Eden izmed utemeljenih razlogov je preselitev na 
območje ravnateljstva.
Pri 15. točki člani menijo, da jo lahko črtamo, kajti  vsebina je že navedena v prejšnjih  
točkah (prej: Sprejeti bodo otroci staršev, ki so se preselili na področje občin ravnateljstva 
in so dobili bivališče, pod pogojem, da imajo vse navedene pogoje za šolanje v slovenski  
šoli.).
Tudi pri 16. točki člani menijo, da jo lahko črtamo, kajti vsebina je že navedena v prejšnjih 
točkah (prej: Ravnateljstvo si prevzame pravico, da sprejme ali adbije vpise med šolskim 
letom. Pridrži si tudi pravico, da testira učence, če so dovolj pripravljeni za vstop v razred, 
za katerega se zaprosi ne glede, če prihajajo iz istega razreda druge šole.).
Prav tako pri 17. točki člani menijo, da jo lahko črtamo, kajti vsebina se ponavlja (prej:  
Starši sprejetih otrok/učencev, morajo brezpogojno sprejeti že vse načrtovane projekte in 
programe  in  morajo  poravnati  predvidene  stroške  ali  se  pisno  obveže,  da  jih  bo 
spoštoval.).
Pri  18.  točki  člani  predlagajo,  da  se  točko  odstrani  in  enostravno  zaključi  pravilnik  s 
sledečim besedilom: Navodila in dodatne informacije bodo na voljo tudi na spletni strani 
ravnateljstva: www.vesnabrezina.it (prej: Končno bo merodajen datum vložitve prošnje za 
vpis po spletu Scuola in chiaro,  vendar pod pogojem, da so bili  v  pravilniku navedeni  
pogoji v celoti vzeti v poštev. Navodila in dodatne informacije bodo na voljo tudi na spletni  
strani ravnateljstva: www.vesnabrezina.it  .)  .
Prof.  Kukanja doda,  da v ponedelje ali  torek bodo vsi  člani  dobili  po elektronski  pošti  
preoblikovano besedilo komaj prediskutiranega pravilnika za vpise za šl.2016/2017.
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo pravilnik za vpise v OV, OŠ in DSŠ za šl.2016/2017. 
(Glej prilogo št. 3) 
 

SKLEP št. 15

Prisotnih: 11 Glasujočih: 11 Za: 11 Proti: 0 Vzdržanih: 0
K 11. točki
Razno
Gospa Maja Kosmina pove o projektu s civilno službo. Ta predvideva, da dva prostovoljce 
bi prihajala na šolo po 6 ur dnevno in vodila dodatne dejavnosti. V kolikor popoldanskih ur 
za kritje skupnih 6 ur je premalo, bi ti osebi morali biti zaposleni tudi v jutranjih urah. Zato  
meni, da večji delež sloni prav na učnem osebju, ki bi moralo imeti nekakšno mentorstvo 
oz. biti tutor omejenima prostovoljcema. Misli pa, da bi taka oblika sodelovanja s civilno 
službo bila zelo koristna in primerna našim potrebam. Doda, da se mora ravnateljstvo 
prijaviti in vpisati v ta projekt; če bo prošnja sprejeta, pa bo do izvedbe le-tega projekta 
prišlo šele čez eno leto ali kasneje, kajti postopek je zelo zamuden in dolg.
Gospa Simoneta vpraša prisotne člane iz devinske šole, če lahko poročajo o njihovem 
združenju staršev in sodelovanju oz. združitvi z združenjem staršev devinske italijanske 
osnovne šole. Gospa Drnoscek  pove, da je tudi ona član združenja staršev Devin in da je 
ena izmed redkih slovensko govorečih staršev, ki sodeluje pri njem. Pove tudi, da je v 
božičnem času prišlo do skupnih pobud, tj. slovenskega in italijanskega združenja staršev 
šol v Devinu. 
Vodja uprave Nevenka Pertot pove, da se bo naslednji sestanek ZA VeŠ vršil okvirno v 
petek, 12. februarja 2016, ob 18.00. Vsi člani bodo pravočasno obveščeni z dokončnim 
datumom naslednjega sestanka.

Seja se zaključi ob 18.45.

Predsednik ZA VeŠ: Tajnica:
   Maja Kosmina     Cristina Pacor

http://www.vesnabrezina.it/
http://www.vesnabrezina.it/
http://www.vesnabrezina.it/



