SVET ZAVODA

ZAPISNIK
2. 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: Kobal Valentina, Kretič Mamič Ana, Lavrenčič Jasna, Nemec Tjaša,
Penko Nataša, Skok Jana, Trampuž Barbara, Turel Samo.
ODSOTNI po abecednem redu: Colja Zorzut Tjaša, Dolgan Aljaž, Kaurin Branislav.
OSTALI PRISOTNI: mag. Brun Lara, ravnateljica.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in sprejem zapisnika 1. redne seje sveta zavoda,
pregled in realizacija sprejetih sklepov pretekle seje sveta zavoda,
poročanje ravnatelja o tekočem poslovanju zavoda,
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,
obravnava in sprejem dokumentov Program dela za leto 2022, Finančni načrt za leto 2022, Kadrovski
načrt za leto 2022 (priloga finančnemu načrtu),
obravnava in sprejem cenika najema šolskih prostorov,
obravnava in sprejem predloga spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Frana
Erjavca Nova Gorica,
razno.

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 9 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 1. 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 1. redne seje.
SOGLASNO
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Ad. 2) Pregled in realizacija sprejetih sklepov pretekle seje sveta zavoda
Predsedujoči je 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:
1. organizacija dela in »covid« stiska na šoli: ravnateljica je poudarila možnost hibridnega pouk za 9.
razrede, člane sveta zavoda je seznanila z odločitvijo pristojnega ministrstva o zmanjšanem številu
ocen v dveh redovalnih obdobjih, šolanje na domu zaradi nesoglašanja samotestiranja učencev je
manj kot 1 odstotek. Poudarila je problematiko neobveščanja staršev o potrjenih okužbah otrok
oziroma učencev, saj mora zavod poročati o okužbah.
2. Računalniška oprema na šoli je v zadnjem letu dobra zaradi uspešnih kandidatur na razpisih. Želja po
več tako imenovanih video sobah, zaenkrat je tako opremljen le en razred.
3. Prenovljeno novo športno igralo, ki ga je v celoti financiral šolski sklad.
4. Organizacija novoletnega bazarja je bila uspešna, za šolski sklad prejeli skoraj 2.000 evrov, pohvalila
je učence, učitelje in ostale sodelujoče.
5. Po tridesetih letih so postavljeni novi panji v čebelnjaku, zamenjana je bila azbestna streha.
6. Pričetek pouka v novem šolskem letu naj bi bil ob 7.30. S tem bo urejena problematika organizacije
pouka (predure, proste ure, izbirni predmeti, ki posegajo v popoldanski čas, šolski prevozi).
7. Vodenje reklamacij po obnovi oziroma prevzemu prizidka (10 let): reklamacije vodi ravnatelj šole.
8. Načrt o izvajanju notranje revizije za leto 2021: zadnja revizija je bila opravljena v maju 2019,
trenutno se izvaja revizija na področju DDV, DDPO in izdanih računov, končno poročilo bo
predstavljeno ob zaključku revizije.
9. Participacija učencev pri investicijskem vzdrževanju – želijo si bele table v učilnicah.
10. Ustanovitev šolskega benda: 3 dečki, išče se pevka, šola je kupila bobne, kitare že imamo, vaje bodo
ob četrtkih v poznejših popoldanskih urah.
11. Nove zaposlitve: zaradi izrednih razmer je pristojno ministrstvo izdalo sklep o možnosti dodatne
zaposlitve na področju svetovalne službe. S 1. 1. 2022 je v svetovalni službi zaposlena psihologinja v
deležu 60 %, dodatna zaposlitev po programu javnih del za leto 2022. Pripravlja se reorganizacija
šolske svetovalne službe oziroma njena krepitev z več raznolikih strokovnih področij.
12. Problematika šolskih kosil: pridobljena bo ponudba ponudnika Presta in Dijaški dom. Po strokovni
presoji kakovosti trenutne ponudbe, je v primeru prekinitve pogodbe z aktualnim dobaviteljem
odpovedni rok 90 dni. Predvidena je izvedba ankete med učenci in starši.
13. Preplastitev zunanjega igrišča: zavod je oktobra kandidiral (skupaj z ustanoviteljico, Javnim zavodom
za šport in Fundacijo za šport) na razpisu. Ravnateljica si je ogledala več igrišč v Sloveniji zaradi
optimalne izbire mase za preplastitev igrišča.
14. Razpis na Mestni občini Nova Gorica: ravnateljica z veseljem pove, da je ustanoviteljica objavila
razpis za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo šole (IZ, DGD, PZI), rok za oddajo je 16.
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2. 2022, občinski oddelek za investicije pričakuje gradbeno dovoljenje v roku enega leta. Ocenjena
investicija je 5 mio evrov. Ravnateljica apelira na svet zavoda, da se s skupnimi močni potrudimo, da
se investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov. Izpostavila je dilemo, ali se ustanoviteljica zaveda,
vpliva dejstva, da bo v kratkem na razpolago 80 stanovanj na Liskurju namenjenim mladim družinam,
otroci tega območja spadajo v naš šolski okoliš, šola se že v sedanjem stanju sooča s prostorsko
stisko.
15. 25. maja 2022 je predvidena prireditev ob praznovanju 40. obletnice, poudarek je predvsem na
simboliki.
Predsedujoči se je zahvalil ravnateljici za obsežno poročilo in je odprl razpravo med člani sveta zavoda.
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) Obravnava in sprejem dokumentov Program dela za leto 2022, Finančni načrt za leto 2022, Kadrovski
načrt za leto 2022 (priloga finančnemu načrtu)
Predsedujoči je predal besedo ravnateljici, ki je v nadaljevanju predstavila dokumente.
Program dela je primerljiv z Letnim delovnim načrtom, ki ga je svet zavoda sprejel septembra za šolsko leto
2021/2022.
Podrobneje je predstavila finančni načrt, saj pričakujejo ovire pri njegovi realizaciji.
Ravnateljica je razložila namen načrtovanega investicijskega vzdrževanja predvsem v opremo šole in učilnic.
Materialni stroški, ki bi morali biti financirani s strani ustanoviteljice ne zadoščajo. V občini edino vzgojnoizobraževalni zavodi ne prejemajo finančnih sredstev glede na dejanske stroške. Ravnatelji se že več časa
združeno izpostavljajo problematiko, zaenkrat brez potrebnega posluha in rešitve.
V nadaljevanju je potekala razprava o tem, kako spodbuditi Mestno občino Nova Gorica o ustreznosti
financiranja, predlog je financiranje po dejanskih stroških.
Med letom 2022 se bo število zaposlenih spreminjalo v odvisnosti od potrebnega obsega dela. Delež zaposlitev
se bo lahko spreminjal v primeru: spreminjanja števila učencev na šoli, posledično spreminjanja oddelkov na
šoli, predvsem s prehodom v novo šolsko leto, morebitnega spreminjanja normativov v šolstvu.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje sprejem dokumentov, zato je svet zavoda sprejel
SKLEP ŠT. 3: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je seznanjen z vsebino dokumentov in
potrdi ter sprejme dokument Program dela za leto 2022, Finančni načrt za leto 2022 s prilogo Kadrovski načrt
za leto 2022.
SOGLASNO
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Ad. 6) Obravnava in sprejem cenika najema šolskih prostorov
Predsedujoči je predal besedo ravnateljici, ki je predstavila predlog spremembe cenika najema šolskih
prostorov.
Izpostavila je vprašanje, ali bi se šolske prostore oddajalo tudi političnim strankam. Člane sveta zavoda je
povabila k razpravi na to temo. Člani sveta zavoda so se strinjali, da se šolske prostore oddaja vsem na tržišču
brez zadržkov.
Potrdi se tudi sprememba datuma veljavnosti cenika in sicer, cenik stopi v veljavo 10. 2. 2022.
Po končani razpravi so člani sveta zavoda sprejeli
SKLEP ŠT. 4: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica potrdi in sprejme cenik najema šolskih
prostorov.
SOGLASNO
Ad. 7) Obravnava in sprejem predloga spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Frana
Erjavca Nova Gorica
Predsedujoči je predstavil dokument predloga za spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Frana Erjavca Nova Gorica. Izpostavil je dve ključni točki: predstavnik staršev v svetu zavoda v povezavi s
trajanjem mandata in zastopanost zaposlenih v svetu zavoda glede na področje dela.
Med člani sveta zavoda je v nadaljevanju potekala razprava, ki se je zaključila s sprejetjem
SKLEP ŠT. 5: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica potrdi vsebino predloga dopisa
spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnova šola Frana Erjavca Nova Gorica.
SOGLASNO
Ad. 8) Razno
Pod to točko, člani svet zavoda niso imeli razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.

Nova Gorica, 11. 2. 2022
Št. dokumenta: 900-1/2022/6
Zapisala:
Nataša Penko

Predsednik sveta zavoda:
Samo Turel

Priloge:
-

vabilo,
lista prisotnosti,
Program dela za leto 2022,
Finančni načrt za leto 2022 s prilogo Kadrovski načrt za leto 2022,
Cenik,
Dopis za ustanoviteljico - Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnova
šola Frana Erjavca Nova Gorica.

