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POROČILO O 3.SEJI SVETA ZAVODA GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA 
 
 
V ponedeljek 19. marca 2018 sem se udeležil  3.seje Sveta zavoda Glasbene šole Nova Gorica v 
prostorih šole v Novi Gorici. V poročilu navajam zadeve, ki so po mojem mnenju  posebej pomembne. 
 
Kot najpomembnejšo točko bi opredelil sprejem finančnega in kadrovskega načrta ter plan dela za 
leto 2018. V finančnem načrtu za leto 2018 so predvideni prihodki v višini 1.752.754 EUR in odhodki v 
višini 1.758.991 EUR.  Presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.237 EUR bo po načrtu pokrit iz 
presežka iz prejšnjih let. Sredstva za izvajanje dejavnosti  Glasbeni šoli zagotavlja Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov 
prehrane in prevoza na delo. Procent udeležbe posamezne občine je določen glede na delitveno 
bilanco, tako da na občino Miren-Kostanjevica odpade 8%. Tako načrt predvideva za občino Miren-
Kostanjevica  pokrivanje stroškov za regres za prehrano v višini 3.037,80 EUR in za prevoz na delo v 
višini 2.743,32 EUR oziroma skupaj 5.781,12 EUR. 
 
Nadalje je svet zavoda obravnaval predlog Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Glasbene šole Nova 
Gorica. Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja šola ustanovi šolski sklad, iz 
katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev(nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in 
podobno). Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Svet 
zavoda na tokratni seji še ni glasoval o sprejetju sklepa, ker je ostalo odprto vprašanje o morebitni 
dopolnitvi 2.člena sklepa(namen ustanovitve šolskega sklada). Poleg tega bo ravnatelj zavoda pridobil 
mnenja občin ustanoviteljic glede članstva predstavnikov občin ustanoviteljic  v upravnem odboru 
sklada. Sicer pa so se člani sveta zavoda nagibali k temu, da bi bil upravni odbor sestavljen iz članov 
sveta staršev in predstavnikov šole. 
 
Svet zavoda je javno ocenil delovno uspešnost ravnatelja Sandija Vrabca za čas od 1.1.2017 do 
31.12.2017 in sprejel sklep, da je ravnatelj dosegel 100% vrednost meril za ugotavljanje dela plače za 
delovno uspešnost. 
 
 
 
V Mirnu, 20. april 2018      Član Sveta zavoda 
                                                            Peter Budin 


