
   
 

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

SVET ZAVODA 

 

ZAPISNIK 
 
6. izredne seje sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, ki je bila v torek, 28. aprila 
2020, ob 16.30. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.  
 
PRISOTNI člani po abecednem redu: Kobal Valentina, Kreže Duško, Mačešić Ingrid, Mozetič Domen, 
Penko Nataša, Podgornik Jernej, Premrl Prosen Andreja, Skok Jana, Ušaj Helena, Zega Andreja  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI po abecednem redu: Trampuž Barbara (porodniški dopust) 
 
Lista prisotnosti je priloga zapisnika.  
 
DNEVNI RED:  

1. Ugovor zoper zapisnik komisije v predhodnem postopku imenovanja ravnatelja (m/ž) 
 

Šesto izredno sejo sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica (v nadaljevanju: zavoda) je 
v skladu s 3. in 25. členom Poslovnika o delu sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica 
(v nadaljevanju: poslovnik) in na podlagi pobude članice sveta zavoda, ge. Jane Skok, sklical 
namestnik predsednice sveta zavoda, g. Duško Kreže.  
 
Predsedujoči na seji je uvodoma ugotovil, da je na seji prisotnih 10 članov sveta zavoda. S tem je bil 
svet zavoda sklepčen, zato je lahko veljavno sklepal k prvi točki dnevnega reda. Člani sveta zavoda 
so soglasno potrdili predlagani dnevni red.  
 
Ad. 1) Ugovor zoper zapisnik komisije v predhodnem postopku imenovanja ravnatelja (m/ž) 
 
Ga. Jana Skok je izrazila pomisleke glede ugotovitve komisije za predhodni postopek v postopku 
imenovanja ravnatelja (m/ž), iz katerega je razvidno, da kandidatka št. 2 ne ustreza pogoju za 
imenovanje na delovno mesto ravnateljice (2. odstavek 53. člena Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. L. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj): Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, 

kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, 
na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma 

najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.) 

 
Svet zavoda je pridobil nova dejstva in dokazila, ki ob odločanju komisije niso bila znana, zato se 
zaradi upravičenega dvoma obnovi postopek ugotavljanja ustreznosti kandidatke št. 2.  
 
Svet zavoda je sprejel 
SKLEP št. 1: Zaradi upravičenega dvoma se obnovi postopek ugotavljanja ustreznosti kandidatke št. 
2.  
(SOGLASNO) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324


V nadaljevanju je potekala razprava med člani sveta zavoda. Ga. Nataša Penko je poudarila, da je v 
takšnih postopkih nujno potrebno vključevati pristojno ministrstvo, res pa je, da se v praksi kažejo 
različne interpretacije zakonov.  
 
Člani sveta zavoda so ugotovili, da je na podlagi dodatnih pridobljenih pravnih mnenj prišlo do 
upravičenega dvoma, zato so sprejeli 
SKLEP št. 2: Kandidatka št. 2 ustreza pogoju iz 2. odstavka 53. člena ZOFVI.  
(SOGLASNO) 
 
Svet zavoda mora odločiti tudi o vlogi kandidata št. 1. Komisija je predstavila ugotovitve o 
kandidatu, svet zavoda je sprejel 
SKLEP št. 3: Kandidatu št. 1 se izda sklep, da kandidat ne ustreza zakonskim pogojem za imenovanje  
na delovno mesto ravnatelj (m/ž). 
(SOGLASNO) 
 
Ga. Nataša Penko je povedala, da so predvideni nadaljnji postopki v skladu s sprejetim rokovnikom, 
naslednja redna seja sveta zavoda bo 22. 5. 2020, ko bo svet zavoda izbiral kandidata oziroma 
kandidatko na razpisano delovno mesto ravnatelja (m/ž). V naslednjih dneh bodo po epošti poslani 
programi posameznih kandidatov. Prisotne je seznanila s predvidenim načinom obveščanja 
interesnih skupin in pridobivanja mnenja.  
 
Glede na razglašeno stanje epidemije COVID-19, se mora svet zavoda odločiti, ali bo kandidate 
vseeno povabil k osebni predstavitvi programa, pri tem pa upošteval, da zavrnitev povabila ne sme 
vplivati na enakovredno kandidaturo v nadaljevanju postopka imenovanja ravnatelja (m/ž). V 
kolikor bodo v času predstavitev še vedno veljali varnostni ukrepi, predvsem prepoved zadrževanja 
v javnih ustanovah vzgoje in izobraževanja, bo svet zavoda zaprosil za možnost predstavitve v veliki 
dvorani Mestne občine Nova Gorica.  
 
Člani sveta zavoda so v nadaljevanju razpravljali o možnosti predstavitve programov kandidatov za 
vse interesne skupine. Svet zavoda bo poskušal pridobiti tehnično pomoč za izvedbo video 
predstavitev, ki bi bila »v živo« dostopna tudi ostalim interesnim skupinam. O možnosti izvedbe 
takšne predstavitve, bo svet zavoda interesne skupine obvestil po epošti.  
 
Člani sveta zavoda so se strinjali, da se kandidate povabi k osebni predstavitvi programa, zato so 
sprejeli 
SKLEP št. 4: Za predstavitev programa kandidatov se določi datum 12. 5. 2020 in ura 16:30. 
Predstavitev bo potekala v prostorih Mestne občine Nova Gorica. Vsak kandidat bo imel za svoj 
program na razpolago do 10 minut, nato pa še 5 minut za posamezna vprašanja članov sveta 
zavoda.  
(SOGLASNO) 
 
Predsedujoči na seji je prisotne vprašal, če imajo člani sveta zavoda še kakšna odprta vprašanja in 
predlagal sprejem in potrditev zapisnika.  
 
Članica sveta zavoda, ga. Nataša Penko je zapisnik prebrala pred prisotnimi. Predsedujoči na seji je 
vprašal, ali ma kdo ugovor na zapisnik, ker tega ni bilo, zapisnik velja za sprejet in potrjen.  
(SOGLASNO) 
 
Prisotnim se je zahvalil za udeležbo na seji sveta zavoda. 
 
Seja je bila zaključena ob 17:30.  
 



Nova Gorica, 28. 3. 2020 
Št. dokumenta: 900-1/2020/27 
 
Zapisala:               Namestnik predsednice sveta zavoda:  
Nataša Penko                     Duško Kreže 
 
 
 
Priloge zapisnika:  

- Lista prisotnosti 
- Ugovor na zapisnik ge. Jane Skok 
- Vabilo na predstavitev programov kandidatov 
- Poziv interesnim skupinam za podajo mnenja 
- Vabilo na sejo s prilogami (dodatna dokazila) 
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