
ZAPISNIK 3. SESTANKA ZAVODNEGA SVETA VEČSTOPENJSKE ŠOLE NABREŽINA

Datum, ura in kraj seje: 15. februarja 2016, ob 17.30, v prostorih osnovne šole Virgila Ščeka v 
Nabrežini.

ČLANI ZAVODNEGA SVETA - PRISOTNOSTI

 DA  NE  DA  NE

MIKOLJ MIRJAN  X (do 
18.10)

OZBIČ MITJA    X

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  X  

Sestanek vodi gospod ravnatelj Marco Jarc. Zapisnik piše učiteljica Cristina Pacor.

Dnevni red:
1) Branje in odobritev zapisnika prejšnje seje;
2) Proračun za finančno leto 2016;
3) Predlog za dodatek pravilniku svetnika ZA VeŠ M. Ozbiča;
4) Odobritev raznih šolskih pobud;
5) Prispevek Slovenskega dobrodelnega društva – Dopolnitev kriterijev:
6) Dar družine Kukanja:
7) Razno. 

Dnevni red:

K 1. točki
Gospod  ravnatelj  pozdravi  prisotne  člane  ZA VeŠ  in  vpraša,  če  se  strinjajo  z  odobritvijo 
zapisnika prejšnjega sestanka. Doda, da v kolikor je gospod Ozbič posredoval ostalim članom 
ZA VeŠ  vrsto  opomb  glede  omenjenega  zapisnika,  predlaga,  da  bi  slednje  kar  predložili 
zapisniku.
Vsi prisotni se strinjajo, sprejmejo ravnateljev predlog in odobrijo zapisnik prešnje seje.

SKLEP št. 16

Prisotnih: 13 Glasujočih: 13 Za: 13 Proti: 0 Vzdržanih: 0
    
K   2  . točki  
Vodja uprave, gospa Nevenka Pertot, razdeli vsem prisotnim izvode Finančnega proračuna za 
leto 2016. Pove, da komur ni kaj jasnega, lahko vpraša pojasnila. 
Gospa Maja Kosmina vpraša, če „Prejemki“ so samo tisti, ki so gotovi. Gospa Pertot ji potrdi, da 
pod  omenjeno točko so navedeni samo prijemki, ki so gotovi. Doda, da ravnateljstvu je  najprej 
nakazanih 8/12 državnega prispevka, tj. za delovanje od januarja do avgusta, in to je gotovo  
prejeto. Nato nakažejo še preostalo oz. saldo. Nadaljuje s pojasnitvijo „Prejemkov“.



Gospa Pertot predstavi analizo ostankov prejšnjega finančnega leta  in pove, da imamo priložen 
proračun.  Pojasni,  da  imamo  veliko  stroškov  za  nabavo  in  vzdrževanje   tehnologije,  kar 
predvideva  nabavo  elektronskega  šolskega  dnevnika  (nabava  pri  podjetju  Spaggiari  – 
Infoschool Classe Viva), digitalizacijo dokumentov, ipd.     
                                 FINANČNI PRORAČUN 2016

PREJEMKI
 Ministrski prispevek, kot po dopisu MIUR prot. štev. 13439 z dne  11.09.2015 v znesku  € 6. 

442,99 – za obdobje januar – avgust 2015 (8/12 leta 2016).
 Prispevki staršev za izlete (CŠOD Devin Dom Lipa) € 2.552,00
 Prispevki staršev za Bazen (Nabrežina + Devin) € 486,00
 Prispevki staršev za druge športne dejavnosti “Projekt Šola in Šport” € 2.886,00
 Drugi prispevki za delovanje šole (Starši za Dijaško knjižico 2x € 7,00 = € 14,00)
 Drugi prispevki: Prispevek družine Kukanja za šolo v znesku € 200,00
 Drugi prispevki – Bančne obresti 2105 v znesku € 2,30

 OSTANEK PREJŠNJEGA FINANČNEGA LETA  2015 v ZNESKU E  49.876,51
  (Vezani ostanek v znesku 34.819,22+ nevezani ostanek za vsoto € 15.057.29)

SKUPNI PREJEMKI ZNAŠAJO €  61.973,80

STROŠKI

Aggr. Postavka Opis Vsota
A  DEJAVNOSTI  
 A01 Splošno administrativno poslovanje 20.671,29
 A02  Splošno didaktično poslovanje 2.707,75
 A03  Stroški za osebje 0,00
 A04  Investicijski stroški 0,00
 A05  Vzdrževanje poslopij 0,00
P  PROJEKTI  
 P01 Športne dejavnosti 3.030,00
 P02 Izpopolnjevanje osebja 805,58
 P03 Šolske in izvenšolske dejavnosti, izleti, beli tedni, itd… 5.167,89
 P04 Projekti POF 2015/16/ Deželni prispevek “Bandi POF” 9.659,90
 P05 Sposoja knjig “LIBRI IN COMODATO”- L.R. 1/2004 2.089,48
 P49 P06/ L.R. 26/2007 4.100,00

P50 P07/ Projekti POF 2015/16 – Občina Devin-Nabrežina 3.279,50

R  REZERVNI SKLAD  
 R98 Rezervni sklad 50,00

Skupni stroški  znašajo € 51.561,39

Z 01 Razpoložljivi fond za bodoča programiranja 10.412,41

DOKONČNA SKUPNA VSOTA znaša €  61.973,80

ANALIZA STROŠKOV

A A01 Splošno administrativno 
poslovanje

20.671,29

Splošno administrativno poslovanje
Prejemki Izdat



ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis

01 VEZANI ostanek prejšnjega leta 5.434,22 02 Material malenkostne vrednosti *
01 NEVEZANI Ostanek prejšnjega leta 8.771,78 03 Nabeve dobrin in usluge drugih strank **
02 Pispevek MIUR 6.248,99 04 Drugi administrativni stroški –poštni stroški
05 Drugi prispevki 214,00 06 Nabava inventarnega materiala
07 Bančne obresti 2,30 07 Bančni in poštni stroški (stroški pobotnic)
   08 Povračilo staršem – Prispevek S.D.D.

 *Nabava malenkostnega materiala: 2/3/8 + 2/3/9 + 2/3/10 + 2/3/12 +2/3/13  (čistilna sredstva 3.073,92)

 ** Zdravniški stroški, tehniško-informatska pomoč, vzdrževanje računalnikov, Programmi AXIOS za URAD, stroški za  
ADSL (Občina + NGI + letna naročnina za 3 skede TIM in WIND za vrtce)

 06  –  Nabava  Hardware  (Tablet  za  elektronski  dnevnik  +  drugi  Hardware  za  pisarno  in  digitalno  arhiviranje  
dokumentov)

A02 Splošno didaktično poslovanje 2.707,75

Spošno didaktično poslovanje
Prejemki Izdat

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta 2.707,75 02 Nabava knjig “H”
02 Prispevek MIUR 0,00 02 Nabave DID.MATERIALA za osn. Šole in vrtce 

(D.Z. 10/88, člen 28/C in 28/D) – Prispevek 
Občine Devin-Nabrežina

03 Nabave dobrin in uslug drugih strank *

A A03 Stroški za osebje 0,00

Stroški za osebje
Prejemki Izdat

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis

 

A A04 Investicijski stroški 0,00

Investicijski stroški
Prejemki Izdat

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis

 

P P01 Športne dejavnosti 3.030,00

Športne dejavnosti
Prejemki Izdat

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
05 Prispevek staršev 2.886,00 03 Stroški plavalnih tečajev + FIREBALL+ Šport in 

Šola (2 izleta na sneg /Org. SK DEVIN)
02 Prispevek MIUR 144,00

P P02 IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA 805,58

IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA
Prejemki Izdat

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta 805,58 03 Stroški za specialistično izpopolnjevanje



P P03 ŠOLSKE – IZVENŠOLSKE 
DEJAVNOSTI- IZLETI- BELI in 
ZELENI TEDNI, itd…

5.167,89

Šolske- izvenšolske dejavnosti- ileti, beli in zeleni tetni, itd…
Prejemki Izdat

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta 2.615,89 03 Stroški izvenšolskih dejavnosti (×)
05 Prispevki staršev 2.552,00 08 Povrnitev staršem (××)

(X) – CŠOD DOM LIPA (O.Š. Devin) € 2.552,00 + Tečaj angleščine za otroške vrtce € 2.462,25 (Sklad Mitja Čuk)
(xx)- Povrnitev staršem  neuporabljenih kvot (Sklad za izlete in druge dejavnosti € 153,64)

P P04 Projekti VIP-A / Deželni fondi 
“BANDI POF 2015/16”

9.659,90

Dejavnosti – Razne delavnice
Entrate Stroš

ki
Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta (x) 9.659,90 02 Eventuelni potrošni material
   03  Pogodbe z zunanjimi sodelavci 

03 “Educhange” za 2 šoli – pouk angleščine (183,00 
x 2)

03 Pogodba s psihologinjo/ uč. J.BLASINA 
“Posvetovalno okence”

09 Stroški za osebje
(x) Prispevek za razne delavnice za projekte VIpa (Pogodbe z zunanjimi izvedenci) v znesku  € 7.131,49 (Deželni fondi)
     

P P05 SPOSOJA KNJIG – “LIBRI IN 
COMODATO” – D.Z. 1/2004

2.089,48

Prejemki Izdat
ki

Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta 2.089,48 01 Stroški za osebje
   02  Nabava novih knjig

P49 P06 D.Z. 26/2007 – Deželni Manjšinski 
Fondi za Projekte Vip-a 2015/16

4.100,00

Prejemki Izdat
ki

Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta 4.100,00 03 Pogodbe s tujimi izvedenci – Gledališki projekt

03 Izlet v Slovenijo 

P50 P07 Projekti VIP-a /Prispevek Občine 
Devin-Nabrežina za šolsko leto 
2015/16

5.950,48

Prejemki Izdat
ki

Aggr. Opis Znesek Rač. Opis
01 VEZANI Ostanek prejšnjega leta 3.279,50 03 Pogodbe s tujimi izvedenci (*)

02 Izlet v  Celovec
(*) Opis pogodb s tujimi iyvedenci: Kamnarska delavnica (€ 800,00);“Jaz in ti”: Predavanja učencem o splonosti (€ 455,70);  
Projekt SUT (€ 303,80) –  Zadnje novosti: Zavod za Šolstvo R. Slovenije nas je obvestil, da bodo oni direktno krili omenjeni  
strošek: Zato se je vprašalo Občino Devin-Nabrežina, da bi se preusmerilo odobreni prispevek v znesku € 455,70 za neodobreni  
projekt “Naslilje nad vrstniki”

R R98 REZERVNI SKLAD 50,00



.

Z Z01 FOND ZA BODOČA PROGRAMIRANJA 10.412,41

FOND za malenkostne stroške tajništva v znesku € 300,00.

SKUPNI STROŠKI € 61.973,80

Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo finančni proračun 2016.

SKLEP št. 17

Prisotnih: 13 Glasujočih: 13 Za: 13 Proti: 0 Vzdržanih: 0

K   3  . točki  
Ravnatelj Jarc predlaga, da bi se pravilniku za vpise, o katerem smo razpravljali na prejšnjem 
sestanku ZS, dodalo na začetku  2. točke sledeče besede: Prednost imajo …. Nadaljuje pa se 
kot je bilo že prej napisano. Slednji dodatek je predlagal svetnik ZA VeŠ M. Ozbič.
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo dodatek „Pravilniku za vpise“ k 2. točki.

SKLEP št. 18

Prisotnih: 13 Glasujočih: 13 Za: 13 Proti: 0 Vzdržanih: 0

K   4  . točki  
Ravnatelj  Jarc nadaljuje z orisom raznih šolskih pobud.  Najprej  predstavi  pobudo za nakup 
programa za izdelavo, urejanje in hranjenje elektronskega šolskega dnevnika. Pove, da zakon 
predvideva, da ima učno osebje elektronski šolski dnevnik. Doda, da zaradi avtorskih pravic 
nam  ni  mogoče uporabljati dnevnike, ki so v rabi v Sloveniji. Na goriškem vporabljajo že drugo 
leto dnevnike, ki jih je preskrbelo podjetje Spaggiari. Pove tudi, da na goriškem je šolam, za 
nakup  omenjenih  dnevnikov,  finančno  pomagala  pokrajina.  V  osnovi  so  večji  del  dnevnika 
(80%)  že prevedli v slovenščino. Omeni tudi, da smo kot ravnateljstvo vprašali ponudbe tudi 
druga podjetja, ta pa niso zainteresirana predvsem zaradi naše potrebe po prevodu le-tega v 
slovenščino in bi zaradi tega bil zalogaj, s strani podjetji, prevelik. Zaradi tega ravnatelj meni, da 
bi  za  nas  prišla  v  poštev  nabava  slednjiga  pri  podjetju  Spaggiani.  Nato  prosi  prisotne  za 
podporo te izbire nakupa. Pove, da začetni strošek za ravnateljstvo bi znašal 1.817,80€ - za  
prvo leto, v nadaljnih letih pa približno 900,00€ letno. Zagarantirali so nam, da prvi dve leti po 
nakupu programa naj se cena za vzdrževanje programa nebi spremenila. V poštev pa bi prišla  
tudi nabava tabletov. Za deset tabletov bi ravnateljstvo potrosilo okvirno 2.502,80€.
Učiteljica Mikolj predlaga, da bi se opravilo nakup preko kakega podjetja iz Slovenije. Upravni 
vodja,  gospa Pertot,  pojasni,  da  to  ni  mogoče zaradi  obveznosti  izdaje  elektronske fakture 
(tajnišvo lahko prejme in knjiži samo eletronske fakture) in zaradi avtorskih pravic.
Prof. Milič pove, da ko je bila v službi na goriškem, je potekalo vodenje elektronskega šolskega 
dnevnika na zelo učinkovit  način in  da se je izkazalo kot  zelo  uporabno.  Pojasni  pa,  da v 
primeru slabe internetne povezave in  pomanjkanja  oz.  slabega delovanja  Wi-fi-ja,  se  stvari 
lahko zelo komplicirajo ter pride do nevšečnosti, kajti podatki v dokumentaciji niso dosegljivi.   
Ravnatelj  Jarc podčrta dejstvo, da  na srednji  šoli,  zaradi predebelih zidov, ni  signala, ki  bi 
omogočal internetno povezavo po celotnem poslopju. Potrebno bi bilo ojačiti Wi-fi. Doda tudi, da 
shranjevanje podatkov šolskih dnevnikov je v oskrbi istega podjetja. 
Učiteljica Mikolj zapusti sestanek (ob 18.10).
Gospod Lozei vpraša, če zasebna podjetja lahko podarijo stare računalnike šolam.
Ravnatelj mu odgovori, da to je mogoče in da smo v prejšnjih letih dobili večje število le-teh.



Gospod Lozei predlaga, da bi ravnateljstvo najelo ali vzelo preko leasinga računalnike namesto 
jih kupilo. Pove, da podjetje DEL poskrbi za računalniško opremo preko leasinga. 
Ravnatelj odgovori, da bi to bila dobra zamisel in da se bo pozanimal, če je to mogoče.
Gospa Pertot  doda,  da imamo po šolah leasing fotokopirne stroje,  za katere skrbi  direktno 
občina Devin-Nabrežina. Pove tudi, da taka oblika najema oz. nakupa ni najbolj cenena. Pojasni 
tudi, da ravnateljstvo lahko samo nabavi stroje, ki gredo potem v inventuro.
Prisotni se strinjajo z nabavo šolskega elektronskega dnevnika.
Ravnatelj  nadaljuje  in  predstavi  predlog  prof.  Brajkovič,  ki  predvideva  izlet  v  rojstne  kraje 
Valvazorja, Jurčiča in Trubarja. Izlet je namenjen dijakom 2.a in 2.b razreda in bi se odvijal v 
aprilu 2016. 
Ravnatelj  nadaljuje in oriše projekt (programma comunitario) „Frutta e verdura a scuola“. Za 
omenjeni projekt  kažejo zanimanje na šoli v Zgoniku.
Učiteljica Bolcina pove, da se bo v kratkem udeležila sestanka, ki bo potekal za šole v mreži šol  
tržaške pokrajine in bo obravnaval vrsto pobud za zdravo počutje otroka, tako z zdravstvenega 
kot psihofizičnega vidika.
Ravnatelj  pojasni, da na srednji šoli vsako leto imajo posege, ki obravnavajo spolno vzgojo,  
zdravo prehrano in trenutno deluje tudi svetovalno okence s psihologinjo Jadranko Blasina. Vse 
informacije so objavljene na spletni strani ravnateljstva in dobro bi bilo, da bi   jih razširili ter 
posredovali naprej.
Ravnatelj Jarc nadaljuje s preostalimi pobudami, in sicer pove o sodelovanju s civilno zaščito. 
To poteka predvsem v vrtcu v Gabrovcu in tudi na šoli v Zgoniku. Omeni tudi projekt o kulturni 
dediščini in o že stekli proslavi v Zgoniku ob priložnosti 70-letnice obnovitve slovenskih šol v 
zamejstvu. 
Ravnatelj oriše projekt v sodelovanju s civilnim službovanjem. Podčrta dejstvo, da predstavlja 
sodelovanje s civilno službo veliko organizacijsko breme in da  naše tajništvo ni v stanju, da bi  
samo zmoglo zasnovo le-tega. Predlaga, da bi se povezali s službami kot so ZSŠDI ali ZSKD in 
bi  le-te  poskrbele za birokratsko organizacijo  ter  izpeljavo.  Nam najbližja  realnost,  ki  izvaja 
projekt v sodelovanju s civilnim službovanjem, je v Ronkah. Ravnatelj pove, da se bo tudi pri 
njih informiral in vprašal za pomoč oz. nasvete. 
Gospod Lozei vpraša, če bi se lahko povezali s šolami, ki so že vklučene v ta projekt.
Ravnatelj pove, da rabimo partnerje. Vprašal je občino, ki pa ni pripravljena za to. Kot šola pa  
zgleda, da smo v naših krajih prvi  in edini,  vsekakor se bo pozanimal. V Lombardiji  je taka 
oblika sodelovanja razširjeva.
Gospa  Kosmina  pove,  da  Združenje  staršev je  pripravljeno  za  delo  v  tej  smeri  in  da  ima 
prostovoljce, ki bi delali za izpeljavo le-tega.
Vsi prisotni se strinjajo in odobrijo razne šolske pobude.
 
SKLEP št. 19

Prisotnih: 12 Glasujočih: 12 Za: 12 Proti: 0 Vzdržanih: 0

K   5  . točki  
Upravni  vodja, gospa Pertot,  pove, da je tudi letos Slovensko dobrodelno društvo namenilo 
našemu ravnateljstvu prispevek,  ki  znaša 597,80€.  Socialno ogrožene družine ali  družine v 
finančni  stiski  lahko vprašajo za vračilo že poravnanih stroškov. Predlog kriterijev za vračilo 
manjših stroškov je sledeči: prvo pridejo v poštev prošnje družin z ISEE do13.000,00€, na drugo 
mesto z ISEE do 15.000,00€, na tretje mesto z ISEE do 20.000,00€, na četrto mesto z ISEE do 
25.000,00€. Dodatni kriteriji so tudi socialna ogroženost družine, številčnost članov v družini in 
prisotnost prizadetih otrok v družini. Prošnje morajo biti uložene do 6. maja 2016 in zadevajo 
stroške v šl.2015/16.
Vsi  prisotni  se  strinjajo  in  odobrijo  kriterije  za  porazdelitev  denarne  podpore  s  strani 
Slovenskega dobrodelnega društva.



 
SKLEP št. 20

Prisotnih: 12 Glasujočih: 12 Za: 12 Proti: 0 Vzdržanih: 0

K   6  . točki  
Ravnatelj Jarc poroča o denarnem prispevku v višini 200,00€, ki sta ga družini Kukanja Pavel in 
Kukanja Vera darovali ravnateljstvu VeŠ Nabrežina. 

K 7. točki
Razno:
Ravnatelj Jarc izpostavi problem uporabe večjih dvoran za šolske prireditve na območju občine 
Devin-Nabrežina. Pove, da večjih prostorov ni na razpolago in če so, so proti plačilu. Prisotne 
starše prosi,  da bi  tudi  oni  stopili  v  stik  z  odborom, ki  upravlja  npr.  dvorano Iga Grudna v 
Nabrežini in jih prosili, da bi šoli odstopili njihove prostore zastonj ali pa vsaj po ugodnejši tarifi.  
Vsekakor dvorana Gruden lahko gosti do 99 oseb, kar je vsekakor premalo za prireditve srednje 
šole, sploh  takrat, ko so vabljeni tudi starši.  Zastonj ostaja na razpolago samo še uporaba 
telovadnice v Nabrežini, tam pa je problem slabe akustike. 
Prof. gabrovec pove, da za njihovo Prešernovo proslavo ob dnevu slovenske kulture,  ki se bo 
odvijala v dvorani Gruden, so dijaki prispevali vsak po 1€. 
Gospod Lozei vpraša glede odsotnosti učiteljev in kritja le-teh na prvi dan odsotnosti. Pove tudi, 
da npr. danes je dobil  sporočilo v sinovi beležki, da je na šoli potekalo varstvo zaradi  kritja  
odsotnih kolegov in da zato pouk ni potekal po predmetnem urniku. 
Ravnatelj mu pojasni, da po zakonu ni več predvideno, da bi suplent kril prvi dan odsotnosti  
učitelja. Suplence se odvijajo od drugega dneva odsotnosti dalje. Ravnatelj podčrta dejstvo in 
izjemo,  ki  velja  samo  za  vrtce.  Za  te  primere  si  sam  prevzame  odgovornost  in  avtorizira 
suplenta za kritje vzgojiteljic v vrtcih, kajti drugače bi en sam vzgojitelj moral biti v službi osem 
ur ali pa bi morali prekiniti službovanje in posledično poslati otroke domov. Pove tudi, da se 
večkrat zgodi, da ni suplentov na razpolago in d so vse lestvice že izčrpane. 
Prof. Milič poroča o njenih razmislekih glede pouka in šolskega urnika na srednji šoli,  na obliko, 
ko se je  pouk odvijal tudi ob sobotah. Pove, da po njenem mnenju družine rabijo, da med 
tednom otroci ostajajo dlje v šoli. Meni, da bi bilo potrebno razmisliti o šolski menzi, tako da bi  
otrokom omogočili  zgodnje kosilo in torej preoblikovali urnike. Steče razgovor o menzi oz. o 
neprimernih prostorih za refekcijo na srednji šoli. 
Ravnatelj pozdravi prisotne in zaključi sestanek.

Seja se zaključi ob 19.00.

Predsednik ZA VeŠ: Tajnica:
   Maja Kosmina     Cristina Pacor


