
 
 
 
 
 
 

SVET ZAVODA 

 

ZAPISNIK 
 
3. redne seje sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, ki je bila v sredo, 9. februarja 2022 ob 
16.30 uri, v učilnici LUM Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica (2. 
nadstropje).  
 
PRISOTNI po abecednem redu: Colja Zorzut Tjaša, Kretič Mamič Ana, Penko Nataša, Skok Jana, Trampuž 
Barbara, Turel Samo. 
 
OSTALI PRISOTNI: mag. Brun Lara, ravnateljica. 
 
ODSOTNI po abecednem redu: Dolgan Aljaž, Fratnik Darja, Kaurin Branislav, Kobal Valentina, Lavrenčič 
Jasna, Nemec Tjaša.  

 
PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. redne seje sveta zavoda,  

2. pregled in realizacija sprejetih sklepov pretekle seje sveta zavoda, 

3. poročanje ravnatelja o tekočem poslovanju zavoda, 

4. predlogi, pobude in vprašanja članov sveta in zainteresirane javnosti v skladu z 18. točko Poslovnika 

o delu sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica,  

5. potrditev Skupnega poročila o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 

31. 12. 2021, 

6. sprejem dokumenta Letno poročilo za leto 2021,  

7. informacija o imenovanju pritožbene komisije (60. c člen ZOsn), 

8. razno, 

9. redna delovna uspešnost ravnateljev. 

Drugo redno sejo sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica (v nadaljevanju: zavoda) je v skladu s 
23. členom Poslovnika sveta zavoda sklical predsednik sveta zavoda g. Samo Turel.  
 
Uvodoma je pozdravil vse prisotne člane in članice. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 6 članov sveta zavoda. 
S tem je bil svet zavoda sklepčen.  
 
Predsedujoči je povprašal o pripombah na predlagani dnevni red, ker jih ni bilo, je dnevni red bil  sprejet.  
 
Ad. 1) Pregled in sprejem zapisnika 2. redne seje sveta zavoda 
Predsedujoči je vprašal, ali imajo člani sveta zavoda pripombe na zapisnik pretekle seje.  
 
Ker ni bilo pripomb, je svet zavoda sprejel 
SKLEP ŠT. 1: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica potrdi zapisnik 2. redne seje.  
SOGLASNO  
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Ad. 2) Pregled in realizacija sprejetih sklepov pretekle seje sveta zavoda 
Predsedujoči je povzel sprejete sklepe pretekle seje in vprašal, ali imajo člani sveta zavoda pripombe na 
poročilo o realiziranih sklepih pretekle seje.  
 
Ker ni bilo pripomb, je svet zavoda sprejel 
SKLEP ŠT. 2: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica sprejme poročilo o izvršenih sklepih 
pretekle seje sveta zavoda.  
SOGLASNO 
 
Ad. 3) Poročanje o tekočem poslovanju zavoda 
Predsedujoči je predal besedo ravnateljici, ki je tekoče poslovanje zavoda povzela v naslednjih bistvenih 
točkah: 

- sprememba Odloka, odpravljeno je samotestiranje, šola je obvestila starše, da se vsi otroci šolajo v 

šoli, učenci so prisotni, karantene so odpravljene, uporaba zaščitnih mask ostaja, pripravlja se 

sprememba izvajanja pouka, ki ne predvideva več matičnih učilnic na predmetni stopnji.  

- Mestna občina Nova Gorica ima dva aktualna razpisa – preplastitev zunanjega igrišča, razpis 

ponovljen z nekoliko spremenjenim načrtom, vodja investicij g. Mlekuž zagotavlja sredstva. Razpis za 

projektiranje šole je zaključen, čeprav je predvidena ponovitev razpisa. Ravnateljica vztraja o razpisu 

pred lokalnimi volitvami, cilj je pridobiti gradbeno dovoljenje, saj bi to pomenilo, da se v najkasneje 

desetih letih začne z obnovo. Ponovno naproša člane sveta zavod za posredovanje pri ustanoviteljici 

na to temo.  

Predsedujoči je pozval tudi ostale člane, da po svojih močeh skušajo vplivati na ustanoviteljico. Predsedujoči 
se je strinjal, da bo svet zavoda apeliral na Mestno občino nova Gorica, da razmisli o razpisnih pogojih in 
ponovno ponovi razpis.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči predlagal nadaljevanje k naslednji točki dnevnega reda.  

 
Ad. 4) Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta in zainteresirane javnosti v skladu z 18. točko Poslovnika 
o delu sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica 
Predsedujoči je povedal, da na svet zavoda nismo prejeli nobenega predloga, pobude in/ali vprašanja. 
Prisotne je vprašal, ali imajo člani sveta zavoda kakšen predlog, pobudo ali vprašanje, ki bi ga moral oziroma 
ga lahko svet zavoda obravnava pri svojem delu.  
 
Ker ni bilo nobenih pobud, je predsedujoči prešel na naslednjo točko dnevnega reda. 
 
Ad. 5) Potrditev Skupnega poročila o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 
31. 12. 2021 
Predsedujoči je predal besedo ravnateljici, ki je predstavila poročilo o opravljenem popisu osnovnih sredstev.  
Ravnateljica je podrobneje predstavila plan aktivnosti za rešitev drobnega inventarja.  
 
Med člani sveta zavoda je v nadaljevanju potekala razprava. Prisotni so se strinjali, da se, predvsem na 
razredni stopnji, kaže potreba po ustrezneje urejenem šolskem inventarju, kot so na primer učila in učni 
pripomočki.  
 
Člani sveta zavoda so sprejeli  
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SKLEP ŠT. 3: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica potrdi Skupnega poročila o opravljenem 
popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2021.   
SOGLASNO 
 
Ad. 6) Sprejem dokumenta Letno poročilo za leto 2021 
Predsedujoči je predal besedo ravnateljici, ki je podrobneje predstavila dokument Letno poročilo za leto 
2021.   
 
Med prisotnimi je v nadaljevanju potekala razprava o vsebini letnega poročila.  
Več pozornosti so člani sveta zavoda namenili rezultatom nacionalnega preverjanja znanja in pripravam na 
preverjanje, predvsem pri devetošolcih. Ravnateljica bo povzetek razprave predstavila na sestanku 
strokovnih aktivov.  
 
Prisotni so v nadaljevanju razpravljali o namenu presežka, ki je v Letnem poročilu za leto 2021 izkazan v višini 
135,31 evrov. 
 
Člani sveta zavoda so sprejeli  
SKLEP ŠT. 4: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica se strinja, da se presežek v višini 135,31 
evrov nameni za organizacijo in izvedbo delavnic za učence šole.  
SOGLASNO 
 
V nadaljevanju so člani sveta zavoda sprejeli 
SKLEP ŠT. 5: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica potrdi Letno poročilo za leto 2021. 
SOGLASNO 
 
Ad. 7) Informacija o imenovanju pritožbene komisije (60. c člen ZOsn) 
Predsedujoči je članom sveta zavoda predstavil 60. c člen Zakona o osnovni šoli, ki predvideva imenovanje 
pritožbene komisije.  
 
V nadaljevanju je potekala razprava o sestavi komisije. Prisotni so se strinjali, da je pritožbena komisija 
sestavljena na način:  

- 6 članov: strokovni delavci šole, 

- 2 člana: strokovni delavci druge šole, 

- 2 člana: predstavniki staršev.  

V nadaljevanju so člani sveta zavoda sprejeli 
SKLEP ŠT. 6: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca pozove svet staršev k izboru 2 predstavnikov staršev, 
učiteljski zbor 6 predstavnikov strokovnih delavcev, ravnatelja za izbor 2 predstavnikov strokovnih delavcev 
drugega zavoda za člane pritožbene komisije do 20. aprila 2022. Vsi predstavniki morajo podati pisno izjavo o 
strinjanju z imenovanjem v pritožbeno komisijo. Svet zavoda bo s postopkom imenovanja pritožbene 
komisije nadaljeval na naslednji seji.   
SOGLASNO 
 
Ad. 8) Razno 
Predsedujoči je odprl razpravo pod točko dnevnega reda Razno. Članica sveta zavoda je izpostavila projekt 
domačih nalog in poudarila, da domače naloge ne bi smele biti same sebi namen ter da je potrebna 
diferenciacija domačih nalog med učenci.  
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Med člani sveta zavoda je potekala razprava, ravnateljica je povedala, da je strateški cilj šole formativno 
spremljanje znanja in da imamo na šoli že skupino strokovnih delavk, ki v praksi že udejanja načela 
formativnega spremljanja.  
 
Ker ni bilo druge razprave, je predsedujoči nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda.  
 
Ad. 9) Redna delovna uspešnost ravnateljev 
Predsedujoči je povzel okrožnico pristojnega ministrstva,  v kateri priporoča, da se za namen delovne 
uspešnosti ravnatelja nameni 5 % letne mase njihove osnovne plače.  
 
Člani sveta zavoda na predlog predsedujočega niso imeli pripomb, zato so sprejeli 
SKLEP ŠT. 7: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca je odločil, da se za izplačilo delovne uspešnosti 
ravnateljev na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica nameni 5 % letne mase osnovne plače.  
SOGLASNO 
 
V nadaljevanju je svet zavoda ugotovil da, zavod ni posloval z izgubo, da je ravnateljica zagotovila v 
predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravila pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil 
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport ter da ni bilo ukrepov s strani Računskega sodišča 
Republike Slovenije, kot tudi ni prejela negativnega mnenja Računskega sodišča Republike Slovenije.  
 
Predsedujoči je predstavil kriterije glede izpolnitve letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih 
materialni sredstev za delo zavoda ter odprl razpravo na temo ocenjevanje letne delovne uspešnosti 
ravnateljice mag. Lare Brun.  
 
Po mnenju članice sveta zavoda je realizacija in kakovost izvedbe programa, glede na zahtevne razmere 
preteklih let, kljub odstopanju v realizaciji, ki je prikazan v letnem poročilu, dobra. 
Članica sveta zavoda je poudarila, da je iz delovanja zavoda videti, da je razvojno zelo dobro naravnan.  
Ravnateljica je tudi sanirala več deset tisoč evrov zapadlih obveznosti, kar kaže na ustrezno vodenje 
materialnih razmer zavoda.  
 
Po razpravi med člani sveta zavoda je predsedujoči predlagal, da se ravnateljici prizna 100 % vsota vseh 
doseženih odstotkov delovne uspešnosti ravnatelja. Člani sveta zavoda so se s predlogom strinjali in sprejeli 
 
SKLEP ŠT. 8: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca potrdi ugotovljeno delovno uspešnost ravnateljice, ge. 
mag. Lare Brun v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za 
ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 
SOGLASNO 
 
Svet zavoda bo ustanoviteljici poslal vlogo za soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljev 
in zahtevek za izplačilo pristojnemu ministrstvu v roku, kot je predviden v prejeti okrožnici.  
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.  
 
Nova Gorica, 3. 3. 2022 
Št. dokumenta: 900-1/2022/8 
 
Zapisala:               Predsednik sveta zavoda:  
Nataša Penko                               Samo Turel 
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Priloge: 

- vabilo, 

- lista prisotnosti, 

- Skupno poročilo o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 

2021, 

- Letno poročilo za leto 2021 s prilogo in oddanim dokumentom na AJPES, 

- Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja - ga. mag. Lara Brun.  
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