
 

Zapisnik 9. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v ponedeljek, 20.4.2015, ob 18.00 uri v 

prostorih Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Nada Golouh, Jože Hostnik, Sevludin Halilović,Astrid Žibert, Vanja Arhnaver, 

Barbara Avbelj, Andreja Bregar Rop, Marko Zajc 

Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, Nataša Prettner – računovodja,Renata Fele – zapisnikar 

Opravičeno odsotni: Miha Jančar, Nataša Hofer, Ana Terzić 

 

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

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 8. redne seje 

2. Finančni načrt za leto 2015 

3. Ocena delovne  uspešnosti ravnateljice v letu 2014 

4. Seznanitev z osnutkom Poslovnika Sveta zavoda OŠ Gradec 

5. 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 ga dala na glasovanje:. 

 

SKLEP št. 1: Dnevni red 9. seje Sveta zavoda je bil  potrjen. 

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

 

K tč. 1 –  Pregled zapisnika  8. redne seje 

 

Predsednica sveta je prebrala sklepe prejšnje redne seje: 

 

 6.seja sveta zavoda: sklep 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. 

-Pri tem sklepu je g. Jože Hostnik povedal, da se moramo v zvezi z zgornjim sklepom obrniti na predstavnika Sveta za 

preventivo in varnost v cestnem prometu v občini Litija – g. Miho Jančarja. 

 

 8.seja sveta zavoda: 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. 

 - IZVEDEN. 

 

 8.seja sveta zavoda: sklep št.5: :  Pozove se gospo Marijo Mohar, psihologinjo, da na seji sveta staršev 

pripravi predstavitev analize dela  z nadarjenimi učenci. 

 - IZVEDEN. 

 

 8.seja sveta zavoda: 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. 

- V TEKU. 

 

 8.seja sveta zavoda: sklep št.7: V letu 2015 bo vodstvo šole vodilo natančnejšo evidenco o izobraževanju 

učiteljev. 

- V TEKU. 

 
 8.seja sveta zavoda: sklep št.8:  Občino Litija  se pozove, da nam izdela točno opredelitev stroškov, ki so nastali  

pri dozidati učilnice na podružnični šoli v Kresnicah.  

- OBČINO SMO POZVALI, VENDAR ODOGOVORA ŠE NISMO PREJELI. 
 



 

 8.seja sveta zavoda: 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. 

- IZVEDENO. 
 

 8.seja sveta zavoda: sklep št.11: :  Svet zavoda potrjuje, da se odda realizacija Finančnega načrta za leto 

2014 – izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku. 

-IZVDENO.  
 

 8.seja sveta zavoda: 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. 
 - IZVEDENO. 
 

 8.seja 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  

-IZVEDENO. 

 

SKLEP št. 2: Sklepi sprejeti na 8. redni seji sveta zavoda so bili soglasno potrjeni. 

 

K tč. 2 – Finančni načrt za leto 2015  

 

Finančni načrt - rebalans za leto 2015  kot tudi Finančni načrt  za leto 2015 – Izkaz prihodkov in 

odhodkov po denarnem toku v EUR je predstavila ga. Nataša Prettner, računovodja OŠ Gradec. 

 

Na vprašanja, ki so jih zastavili člani sveta zavoda, povezana s finančnima načrtoma, je sproti 

odgovarjala.  

 

SKLEP št. 3: Člani sveta  zavoda so soglasno potrdili Finančni načrt za leto 2015 - rebalans in 

Finančni načrt za leto 2015 – Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku EUR. 

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

 

V nadaljevanju je ravnateljica, ga. Gombač prisotne vprašala, ali možno izvesti potrditev Kadrovskega 

načrta po sistemizaciji in Programa dela za leto 2015/2016 korespondenčno. 

 

Zadevi namreč  ne more  dokončati, ker je potrebno počakati na podatke o podaljšanem bivanju in  

obveznih izbirnih predmetih v naslednjem šolskem letu. 

Spremembe v kadrovskem načrtu pa lahko nastanejo glede na števila oddelkov v prihodnjem šolskem 

letu. 

 

SKLEP št. 4: Člani so potrdili, da se Kadrovski načrt po sistemizaciji in Program dela za leto 

2015/2015  lahko potrdita korespondenčno. 

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

 

K tč. 3 – Ocena delove uspešnosti ravnateljice v letu 2014 

 

Ga. Vanja Arhnaver je prisotnim predstavila način, po katerem Svet zavoda poda letno oceno 

uspešnosti ravnateljice. Na kratko je obrazložila kriterije, ki so Svetu zavoda v pomoč pri ugotavljanju 

odstotka delovne uspešnosti ravnateljice. 

Ga. Astrid Žibert je ostalim prisotnim povedala, da so se člani sveta zavoda- predstavniki OŠ Gradec 

leto odločili, da bodo omogočili vsem zaposlenim, da podajo svoje mnenje oz. oceno o delu oz. 

uspešnosti ravnateljica v prejšnjem letu. Zadeva je bila izpeljana na dan pedagoške konference, ko so 

bili prisotni vsi zaposleni (matična šola + podružnične šole).Glasovalo je 28% zaposlenih. 

Člani sveta zavoda so se odločili, da bodo podali takšno oceno, kot so jo podali zaposleni. 

 

G. Hostnik Jože je pohvalil ta način ocene ravnatelja, njegovo mnenje je, da ravnatelja in 

njegovo oceno težko poda nekdo, ki ne dela v šoli oz. ni v stiku z ravnateljem in šolo vsak dan. 

 



 

V nadaljevanju je ga. Gombač predstavila poročilo o Ugotavljanju delovne uspešnosti ravnateljice OŠ 

Gradec v obdobju od 1.1. do 31.12.2014. 

 

Po predstavitvi je sledilo tajno glasovanje prisotnih članov sveta zavoda. 

 

SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda so potrdili končni % meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljice OŠ Gradec - Tatjane Gombač v leti 2014 in ta znaša: 94,7%.. 

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

 

K tč. 4 – Seznanitev z osnutkom Poslovnika sveta zavoda OŠ Gradec 

 

Članom sveta zavoda je bil med gradivom poslan tudi Osnutek Poslovnika sveta zavoda OŠ Gradec. 

G. predsednico je zanimalo, kakšno je njihovo  mnenje o osnutku novega poslovnika. 

 

Ga. Nada Golouh je pripomnila, da se ji zdi novi poslovnik precej obsežen, zato meni, da ga je 

potrebno skrajšati na člene, ki so za delovanje sveta zavoda nujno potrebni in se je potrebno po njih 

tudi ravnati. 

 

G. Hostnika moti, zastopanost članov v svetu zavoda s strani šole – vsi zaposleni prihajajo iz enega 

kolektiva ne glede ali delajo  na matični ali na podružnični šoli. 

 

Člani sveta so predlagali: 

Občinskemu svetu se poda predlog za spremembo odloka o zastopanosti podružničnih šol v svet 

zavoda. 

 

SKLEP št. 6: Ga. predsednica Vanja Arhnaver bo poslala vsem  članom sveta prejšnji poslovnik 

sveta zavoda. Člani sveta pa bodo v roku 3 tednov posredovali  svoje  mnenje. 

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

 

K tč. 5 – Razno 

Pod točko razno ni bilo vprašanj, pobud ali pripomb. 

 

Predsednica se je zahvalila vsem članom za udeležbo in zaključila sejo ob 19.30. uri 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Renata Fele      Predsednica Sveta zavoda 

                                                                                                    Vanja Arhnaver 

 


