
 

Zapisnik 8. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v torek, 24.2.2015, ob 17.00 uri v prostorih 

Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Miha Jančar, Nada Golouh, Jože Hostnik (do 19.30 ure), Sevludin Halilović, Ana 

Terzić, Astrid Žibert, Vanja Arhnaver, Barbara Avbelj 

Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, Jernej Grdun – vodja šolske prehrane, Nataša Prettner – 

računovodja,Renata Fele – zapisnikar 

Opravičeno odsotni: Marko Zajc, Andreja Bregar Rop, Nataša Hofer 

 

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

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov  6. redne in 7. korespondenčne seje 

2. Smernice zdrave prehrane 

3. Poslovno poročilo za leto 2014, 

4. Finančni načrt za leto 2015 

5. Ocena delovne  uspešnosti ravnateljice v letu 2014 

6. Razno 

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

 

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

članov sveta zavoda je bilo pristnih 8 članov, 3 člani so bili opravičeno odsotni, kar pomeni sklepčnost 

na seji. 

Nadaljevala je z dnevnim redom, ga prebrala in podala predlog spremembe; zamenjali bi vrstni red 

obravnavanj 2. točke Smernice zdrave prehrane in 4. točke Finančni načrt za leto 2015. 

 

SKLEP št. 1: Dnevni red 8. seje Sveta zavoda z zamenjavo 2. in 4. točke dnevnega reda je bil  

potrjen. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

K tč. 1 –  Pregled zapisnikov 6. redne in 7. korespondenčne seje 

 

Ga. Golouh je pri »Sklepu št. 9: Svet zavoda poziva predstavnike občine v svetu zavoda, da 

pozovejo občino, da poskrbi za varno prečkanje ceste v naselju Sp. Hotič in v vmesnem obdobju 

zagotovi medobčinskega redarja v dopoldanskem in popoldanskem času« vprašala prisotnega 

predstavnika iz vrst ustanoviteljice g. Hostnika, ali je bilo na občini to obravnavano in kaj je bilo 

dorečeno. 

G. Hostnik je povedal, da nima teh informacij. Za to področje je zadolžen Svet za preventivo v 

cestnem prometu in bi se morali obrniti direktno na njih. 

Ga. Golouh  je poudarila, da smo na prejšnji seji pozvali člane Sveta zavoda, ki prihajajo s strani 

ustanoviteljic, da oni sprožijo to problematiko in rešitev le-te na občini. 

 

Ga. Gombač je povedala, da je še vedno pereč problem tudi parkiranje staršev, ki vozijo svoje otroke v 

šolo. Ne upoštevajo, da lahko pakirajo pred oz. za šolo in otroka pospremijo v šolo. Rajši ustavijo na 

pločniku in s tem kršijo prometne predpise. 

 

Ga. Žibert je dala predlog, da bi mogoče rešitev te problematike našli učenci 9. razredov pri 

Tehniškem dnevu  pod vodstvom g. Damjana Grobljarja. 

 

Sledil je pogovor o prešolanju učenca 1.razreda na OŠ Litija, Enoto s prilagojenim  programom. 

Ravnateljica je povedala, da je bilo prešolanje za učenca  nujno potrebno, predvsem s strani 

strokovnosti dela z njim. 
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Gospo Avbelj je zanimalo, kako se dostopa do spletne strani, na katerih so objavljene naloge za 

Nacionalno preverjanje znanja. 



 

G. Halilović je prisotnim pokazal, kako priti na to spletno stran, povedal je tudi, da učenci ne kažejo 

pretiranega zanimanja za to stran. 

 

SKLEP št. 2: Prisotni so potrdili sklepe in zapisnik 6. seje, s tem da morajo biti ponovno izvedeni 

naslednji sklepi: 

- sklep št. 9: »Svet zavoda poziva predstavnike občine v Svetu zavoda, da pozovejo občino (Svet za 

preventivo v cestnem prometu) k reševanju problematike varnega prečkanja ceste v Sp. Hotiču.« 

- sklep št. 10: »Šola na spletni strani objavi pobudo staršem za urejanje prometa o upoštevanju 

prometne varnosti v okolici šole.« 

- sklep št. 14: »Učitelji pripravijo spletno učilnico po predmetnih področjih za priprave učencev na 

NPZ, pripravi se predstavitev le-te na svetu staršev. Učence je potrebno dodatno obvestiti o spletnih 

straneh na katerih se nahajajo naloge za Nacionalno preverjanje znanja.« 

  

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

SKLEP št. 3:  Prisotni so potrdili sklep in zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda z 

dopolnitvijo, da Svet zavoda soglaša, da je Občinski svet potrdil Miho Jančarja za Svet za preventivo 

in varnost v cestnem prometu v Občini Litija. 

                                                                                                                                                                                                    

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

K tč. 2 – Poslovno poročilo za leto 2014  

 

Ga. Gombač je pričela s predstavitvijo Poslovnega poročila za leto 2014. 

 

Ko  se je tema pri poslovnem poročilu ponovno dotaknila NPZ-jev, je g. Hostnik  predlagal, da člani 

sveta zavoda predlagajo, ukinitev nacionalnega preverjanja znanja. 

G. Jančar je podal drug predlog ki je bil sprejet kot: da člani svet zavoda pozovejo go. Gombač, da na 

prvem naslednjem  srečanju ravnateljev izpostavi ta problem in predlaga ukinitev. 

 

SKLEP št. 4: Člani sveta  zavoda pozovejo go. Gombač, da na prvem naslednjem  srečanju 

ravnateljev izpostavi  in predlaga ukinitev nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli oziroma 

njihovo prevrednotenje v smislu, da se jim predpiše večjo vrednost. 

 Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

G. Jančarja je v nadaljevanju zanimalo, kako poteka delo z nadarjenimi učenci na naši šoli. Kako se z 

njimi dela med letom? Imajo pripravljen kakšen progam? Ali je možen vpogled v realizacijo dela? 

 

SKLEP št. 5:  Pozove se gospo Marijo Mohar, psihologinjo, da na seji sveta staršev pripravi 

predstavitev analize dela  z nadarjenimi učenci. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Ga. Golouh je v nadaljevanju ravnateljici zastavila vprašanje pri nakazanih in porabljenih sredstvih za 

izobraževanje zaposlenih v OŠ Gradec. Nakazano je bilo bistveno več finančnih sredstev, kot pa jih je 

bilo med letom porabljenih za izobraževanje zaposlenih. Za primer je izpostavila že leto 2013 in tudi v 

letu 2014 je stanje dokaj podobno. 

Zanimalo jo je, ali se učitelji dejansko izobražujejo 5 dni na leto, tako kot je to navedeno in jim 

pripada po Kolektivni pogodbi za VIZ. 
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Ga. Gombač je razložila, da so imeli učitelji v lanskem šolskem letu 3 dni  skupnega  izobraževanja, ki 

je bilo na šoli in so se ga vsi udeležili. Poleg tega so se lahko udeleževali  izobraževanj oz. študijskih 

skupin. 



 

 

SKLEP št. 6:  Finančna sredstva, ki so nakazana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, se planirajo po namenu. Poudarek je na sredstvih za izobraževanje in pasivnih časovnih 

rezervacijah. Vodstvo šole zagotavlja, da se bo v leto 2015 kader izobraževal, kakor določa 

Kolektivna pogodba - kar pomeni 5 dni na leto. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

G. Jože Hostnik je zapustil sejo ob 19.30 uri. 

 

SKLEP št. 7: V letu 2015 bo vodstvo šole vodilo natančnejšo evidenco o izobraževanju učiteljev. 

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

G. Jančar je v nadaljevanju predlagal šoli, da razmisli o sodelovanju z Slovenskimi železnicami. Glede 

na to da se učenci v šolo in iz nje vozijo z šolskimi avtobusi, jih je potrebno poučiti tudi o tem, kako 

poteka vožnja z vlakom, saj jih večina od njih nadaljuje šolanje v Ljubljani, kar pomeni,da se vozijo z 

vlakom. 

 

Gospo Golouh je  zanimalo, zakaj so stroški novo zgrajene učilnice na podružnični šoli v Kresnicah 

tako visoki:= 68.827,59€ ?  

 

SKLEP št. 8: Občino Litija se pozove, da nam izdela  točno opredelitev stroškov, ki so nastali pri 

dozidavi  učilnice na podružnični šoli v Kresnicah.  

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Drugi del poslovnega poročila je predstavila ga. Nataša Pretter, računovodja šole. 

 

SKLEP št. 9: Sredstva na kontu prihodkov nad odhodki naj se namenijo  nakupu osnovnih sredstev, 

v kolikor ne bo drugega ustreznega vira financiranja.  

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Gospo Golouh je zanimalo, ali bi bilo možno, da bi se cene šolskih  kosil znižale.  

 

G. Jančar je povedal, da so nekatere šole po Sloveniji povezane z zadrugami, kar pomeni, da dobivajo 

dobrine direktno od lokalnih kmetov in  tudi cena je nižja kot pri nekaterih večjih dobaviteljih. 

G. Grdun, vodja šolske kuhinje, je povedal, da šola sodeluje pri nabavi sadja in zelenjave z zadrugo 

Jarina. 

                                                                                                                                                                                             

Drugače pa ima šola že 4 leta nespremenjeno ceno kosila. 

 

SKLEP št. 10: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo za leto 2014 s pridržkom, da ga. ravnateljica v 

letno poročilo vključi vse obrazložitve podatkov, ki so bili predstavljeni na seji sveta zavoda. 

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Realizacijo Finančnega načrta za leto 2104 predstavi ga. Prettner. 

 

SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje, da se odda realizacija Finančnega načrta za leto 2014 – izkaz 

prihodkov in odhodkov po denarnem toku. 

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 
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K tč. 2 – Finančni načrt za leto 2015 

 

Finančni načrt  predstavi ga. Prettner. 

 

Stroški  pisarniškega materiala,so po mnenju prisotnih članov občutno preveliki, zato se dogovori za 

naslednji ukrep: 

 

»Stroške pisarniškega materiala je potrebno racionalizirati, še posebej to velja za porabo kartuš 

za tiskalnike in tonerje za fotokopirne stroje vključno s papirjem.« 

 

SKLEP št. 12: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto  2015 s pridržkom, da se konto za 

izobraževanje poveča na 16.672,00 € in se ostali prihodki prilagodijo, da je finančni načrt pozitiven. 

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

K tč. 4 –  Smernice zdrave prehrane 

 

G. Grdun je  prisotnim članom predstavil anketo, ki je bila izvedena med starši in učenci naše šole in 

se navezuje na šolsko prehrano. 

 

Pristni člani so predlagali, da se razmislili o tem, da bi imeli 3 različne količine kosil: 

1. od 1. do 3. razreda 

2. od 4. do 6. razreda 

3. od 7. do 9. razreda. 

 

Pogovor se je razvil v smeri odvažanja bio odpadkov. Odvoz opravlja smo eno podjetje  in sicer 

Biotera. Potrebno bi bilo pregledati, ali obstaja še kakšno podjetje, ki se ukvarja z odvozom bio 

odpadkov in kakšna je njegova cena. 

 

Ga. Golouh je predlagala, da se staršem na seji sveta staršev ponudi, da pridejo v šolo in poskusijo 

šolsko kosilo. 

 

G. Grdun je povedal, da je to sprejemljivo, le pred tem se morajo prijaviti, da bomo skuhali več kosil.   

 

Ga. Gombač je predlagala, da se zaradi pozne ure  5. in 6. točka preneseta na  dnevni red naslednje 

seje sveta zavoda. 

 

SKLEP št. 13: 5. točka dnevnega reda – Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2014 in 6. 

točka – Razno  dnevnega reda se preneseta na dnevni red naslednje seje Svet zavoda. 

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, sklep je bil soglasno potrjen. 

 

 

V nadaljevanju se je predsednica  zahvalila vsem članom za udeležbo in zaključila sejo ob 22.30. uri 

 

 

 

 

Zapisala: Renata Fele      Predsednica Sveta zavoda 

                                                                                                               Vanja Arhnaver 
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