
Zapisnik 2. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 27.2.2014, ob 18.00 uri v prostorih Osnovne šole Gradec, 

Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Miha Jančar, Nada Golouh, Jože Hostnik, Sevludin Halilović, Ana Terzić, Astrid Žibert, Vanja Arhnaver. 

Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, sindikalna zaupnica Urška Pišek, računovodja Nataša Prettner, zapisnikar 

Renata Fele. 

Opravičeno odsotni: Andreja Bregar Rop, Marko Zajc, Nataša Hofer in Anita Ostrež. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1.seje sveta zavoda, 

2. Poslovno poročilo za leto 2013, 

3. Finančni načrt za leto 2014, 

4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2013, 

5. Razno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sejo sveta zavoda je pričela ga. Vanja Arhnaver s pozdravom navzočim, preverila prisotnost: od 11 članov sveta zavoda je 

bilo pristnih 7 članov, 5 članov je bilo opravičeno odsotnih, kar pomeni, sklepčnost na seji. 

 

Nadaljevala je z dnevnim redom, ga prebrala in podala predlog dopolnitve - pod točko 5. bi dodali Imenovanje  članov 

pritožbene komisije, pod točko 6. pa Razno. 

 

SKLEP št 1: Dnevni red 2. seje sveta zavoda z dopolnilno točko (Imenovanje članov pritožbene komisije) je bil  

potrjen. 

 

K tč. 1 - Pregled zapisnika 1. seje sveta zavoda  

Ga. Fele je prebrala 6 sklepov, ki so bili sprejeti na 1. seji sveta zavoda, ki je bila 25.11.2013. Predsednica sveta zavoda je 

dala na glasovanje zapisnik 1. seje sveta zavoda.. 

Glasovalo je 7 članov, od tega 5 za, 1 proti in 1član se je vzdržal glasovanja. 

 

SKLEP št 2:  Prisotni člani so potrdili zapisnik  1. seje sveta zavoda. 

 

K tč. 2 – Poslovno poročilo za leto 2013 

 

Ga. Tatjana Gombač, ravnateljica OŠ Gradec je prisotnim članom predstavila Poslovno poročilo za leto 2013. 

 

Pri tabeli, o nadarjenih učencih je gospo Nado Golouh je zanimalo, zakaj v letu 2013 v 8. razredu ni nobenega učenca, ki bi 

bil nadarjen?   

Sledila je razlaga gospe Gombač, da so podatki za letošnje šolsko leto, ker pomeni, da v 8. razredu ni bil noben učenec na 

novo identificiran,  skupno število nadarjenih učencev v 8. razredu  je 15. 

Na to temo se je med člani sveta razvila diskusija o evidentiranih in  identificiranih nadarjenih učencih, o testiranju učencev, 

ki ga opravi psiholog, ki mora imeti certifikat za opravljanje testiranja. 

 

Ga. Nada Golouh je povedala, da je pri vpisu svojega otroka v 1. razred izvedela, da osnovna šola  sodeluje z Glasbeno šolo. 

Zanimalo jo je, kakšno je to sodelovanje. 

Ga. Gombač ji je povedala, smo  imeli organiziran prevoz učencev, ki so obiskovali glasbeno šolo, tako da smo jih vozili na 

vaje in nazaj. 

 

V nadaljevanju je ga. Golouh povedala, da je pohvalno, da dajemo svoje kapacitete (šolske prostore)  v uporabo tudi v 

popoldanskem času. 

 

G. Hostnik je podal pripombo, da se mu ne zdi prav, da ob državnih praznikih ni  v šoli zaslediti več takšnih proslav, kot so 

bile včasih. 

Ga. Arhnaver mu je razložila, kako mi izvajamo proslave ob državnih praznikih. 

 

V nadaljevanju se je med prisotnimi člani razvila diskusija o Nacionalnih preverjanjih znanja v osnovni šoli. 

 

 

Z računovodskim delom Poslovnega poročila za leto 2013 je nadaljevala ga. Nataša Prettner, računovodja zavoda. 

 

Prisotnim članom se je opravičila, ker je bilo gradivo poslano dvakrat. Do sprememb je prišlo zaradi naknadnega navodila, ki 

ga je poslalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in sicer povezano z zneskom, ki se nanaša na poračun pri odpravi 

nesorazmerij in v zvezi s tem je bilo potrebno Poslovno poročilo  za leto 2013 popraviti. 

 

Gospo Golouh je zanimalo, ali je šola dobila celotni znesek za izplačilo poračuna. 

 



Ga. Prettner ji je povedala, je bila višina celotnega zneska  37.358,52 €,  nakazano pa smo dobili le 32.511,70 €, 

Razliko 4.846,82 je šola pokrila sama. 

 

 

SKLEP št 3:  Ravnateljica Osnovne šole Gradec se bo povezala z združenjem ravnateljev in osnovna šola bo po pravni 

poti izterjala premalo poplačana sredstva iz starani Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport. 

 

 

SKLEP št 4:  Ravnateljica gospa Tatjana Gombač bo člane sveta zavoda  v roku enega tedna obvestila, kako je rešila 

zadevo z MŠŠ, o kateri govori prejšnji sklep. 

 

Sledil je pogovor o tem, da se starši otrok, ki imajo resne finančne težave, ne obrnejo na šolo s prošnjo za pomoč 

oziroma sofinanciranje šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Šolska socialna delavka večkrat  pokliče starše finančno ogroženih otrok in jih povabi, da oddajo vlogo za finančno pomoč. 

Nekateri starši to sprejmejo, nekateri pa reagirajo zelo burno, češ da oni finančne  pomoči ne potrebujejo. 

 

SKLEP št 5:  Predlog članov sveta zavoda je, da se na 1. roditeljskem sestanku  starše seznani, da imajo možnost 

disketno zaprositi za finančno pomoč  iz šolskega sklada. 

 

Sledila je potrditev Poslovnega poročila za leto 2013. 

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali za potrditev Poslovnega poročila za leto 2013. 

 

SKLEP št 6: Poslovno poročilo za leto 2013 je bilo potrjeno. 

 

g. Hostnik je pohvalil g. Prettner za pripravljeno računovodsko poročilo. 

 

K tč. 3 – Finančni načrt za leto 2014 

 

Sledila je predstavitev Finančnega načrta za leto 2014. Ga. Gombač je prisotnim članom predstavila, kaj vse bo potrebno  

v letu 2014 sanirati, zamenjati ali na novo nabaviti na matični šoli in na vseh podružničnih šolah. 

 

G. Jančar je pripomnil, da bi se pri sanaciji dovoza  pri šoli Hotič lahko obrnili na Občino Litija, kar se tiče financiranja  

le- tega. 

 

Predsednica je dala na glasovanje  Finančni načrt za leto 2014. Vsi člani so glasovali za in ga s tem potrdili. 

  

SKLEP št 7: Finančni načrt za leto 2014 je sprejet. 

 

K tč. 4 – Ocena  delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2014 

 

Ga. Gombač je predstavila obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za obdobje od 1.1. - 31.12.2013 po 

naslednjih poglavjih: 

 

- realizacija obsega programa 

- kakovost izvedbe programa 

- razvojna naravnanost zavoda 

- zagotavljanje materialnih pogojev. 

 

Gospa Nado Golouh je podala pripombo glede neodgovarjanja  ravnateljice na elektronsko pošto, vprašala je, kje v obrazcu 

za oceno uspešnosti ravnatelja, lahko to oceni. 

 

Ga. Golouh je želela, da gre v zapisnik  njena pripomba: Ravnateljica kljub zagotovilom, da bo odgovorila na elektronsko 

pošto v  roku 24 ur – tega ne izvaja, saj na nekatero pošto sploh ne odgovori. 

 

Ga. Golouh je ravnateljici tudi  predložila kopije štirih elektronskih pošt z različnimi temami in v različnih časovnih 

obdobjih, na katere od ravnateljice ni prejela odgovorov.  

 

Med prisotnimi člani se je razvila diskusija pod to točko dnevnega reda. Sledilo je glasovanje o delovni uspešnosti 

ravnateljice. 

 

Predsednica je dala na glasovanje % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2013 – pridobljen 

z anonimnim glasovanjem 7 prisotnih članov sveta zavoda, in ta znaša 92,7 %. 

 

SKLEP št 8:  Člani sveta zavoda so potrdili  končni % meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice  

gospe Tatjane Gombač  v letu 2013 in ta znaša 92,7 %. 



 

SKLEP št 9: Člani sveta lahko  k oceni ravnatelja dodajo  oziroma pošljejo svoje pripombe, ki bodo pripomogle k 

boljšemu poslovanju zavoda. 

SKLEP št 10:  Vsa komunikacija z ravnateljico naj poteka na elektronski naslov: ravnateljica@osgradec.si 

 

K tč. 5 – Imenovanje članov pritožbene komisije 

 

Predsednica sveta zavoda je povedala, da je potrebno imenovati člane pritožbene komisije za mandatno obdobje 

štirih let. 

 

Predlagala je naslednje člane: 

 

1. ANICO BRVAR ,  učiteljica razrednega pouka, PŠ Kresnice 

2. MARINKO ELTRIN,  učiteljica razrednega pouka, PŠ Jevnica  

3. BARBARO KODRMAN, učiteljica razrednega pouka, PŠ Vače,  

4. IVANO MATOŠEVIĆ, učiteljica predmetnega pouka, PŠ Vače 

5. MARUŠO KRNC,učiteljica razrednega pouka, PŠ Hotič 

6. ALMIRO GREGORIČ KOLENC, učiteljica predmetnega pouka, OŠ Gradec 

7. DAMJANA KUNSTELJ, učitelj predmetnega pouka, OŠ Gradec 

8. TANJO BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 

9. MIHO JANČARJA, predstavnik sveta staršev in sveta zavoda OŠ Gradec 

10. JOŽETA HOSTNIKA, predstavnik sveta zavoda OŠ Gradec s strani Občine Litija 

 

 

SKLEP št 10:  Člani sveta zavoda do potrdili naslednje člane pritožene komisije za naslednje mandatno obdobje: 

1. ANICO BRVAR ,  učiteljica razrednega pouka, PŠ Kresnice 

2. MARINKO ELTRIN,  učiteljica razrednega pouka, PŠ Jevnica  

3. BARBARO KODRMAN, učiteljica razrednega pouka, PŠ Vače,  

4. IVANO MATOŠEVIĆ, učiteljica predmetnega pouka, PŠ Vače 

5. MARUŠO KRNC,učiteljica razrednega pouka, PŠ Hotič 

6. ALMIRO GREGORIČ KOLENC, učiteljica predmetnega pouka, OŠ Gradec 

7. DAMJANA KUNSTELJ, učitelj predmetnega pouka, OŠ Gradec 

8. TANJO BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 

9. MIHO JANČARJA, predstavnik sveta staršev in sveta zavoda OŠ Gradec 

10. JOŽETA HOSTNIKA, predstavnik sveta zavoda OŠ Gradec s strani Občine Litija 

 

K tč. 6 – Razno 

 

G. Halilović je povedal, da bodo  člani  sveta zavoda – predstavniki  šole v kratkem  pripravili  nov predlog Poslovnika o 

delovanju sveta zavoda.  

Predlog se bo poslal vsem članom na vpogled za morebitne pripombe, popravke……. 

 

 

V nadaljevanju se je predsednica  zahvalila vsem članom za udeležbo in zaključila sejo ob 21.18. uri 

 

 

 

 

Zapisala: Renata Fele                                                                                  Predsednica sveta zavoda 

                                                                                                                          Vanja Arhnaver 


