
Zapisnik 13. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek 25. 2. 2016, ob 17.30 v prostorih 

Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

Prisotni člani: Barbara Avbelj, Marko Zajc, Nada Golouh, Astrid Žibert, Andreja Bregar Rop, Vanja 

Arhnaver, Sevludin Halilović, Miha Jančar 

Drugi prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, računovodja Nataša Prettner, zapisnikarica Renata Fele 

Opravičeno odsotni: Nataša Hofer, Ana Terzić, Jože Hostnik 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 11. redne in 12. korespondenčne seje 

2. Odgovori ravnateljice glede analize NPZ in realizacije LDN 2014/2015 

3. Letno poročilo 2015 (poslovno, računovodsko) 

4. Problematika financiranja OŠ Gradec s strani ustanoviteljice Občine Litija 

5. Razno (predlogi, pobude in vprašanja) 

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

sveta zavoda je bilo prisotnih 7 članov (gospod Jančar se je pridružil nekoliko kasneje), 3 člani so bili 

opravičeno odsotni, kar pomeni sklepčnost na seji. 

Prebrala je dnevni red, ker nanj ni bilo pripomb, je bil sprejet. 

SKLEP št. 1: Dnevni red 13. seje  Sveta zavoda je bil soglasno potrjen. 

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

K točki 1 - Pregled zapisnikov 11. redne in 12. korespondenčne seje 

11. seja Sveta zavoda: sklep št. 4: Ravnateljica se obveže, da članom Sveta pošlje analizo LDN 

2014/15 (v oktobru)  in analizo NPZ 2014-15 (v novembru). Člani Sveta imajo 7 dni časa za 

vprašanja in pobude, ravnateljica jim v roku 7 dni posreduje odgovore. – Gospa Gombač je  

prisotnim članom sveta predlagala, da se realizacija LDN 2015/16 predstavi v pregled na seji sveta v 

mesecu septembru 2016. 

11. seja Sveta zavoda: sklep št. 8: Poziv za občino: občina naj poravna vse finančne obveznosti po 

pogodbah. Obenem prosimo za obrazložitev znižanja mesečne akontacije. Prosimo jo tudi, da nam 

posreduje plan realizacije zapadlih plačil. Predstavnike občine v Svetu zavoda prosimo za 

maksimalen angažma pri tem. Poleg poziva se na občino pošlje še zapisnik seje Sveta zavoda. – 

Gospa Gombač je povedala, da je bila na občini na sestanku pri županu, kjer so se o finančni 

problematiki pogovarjali, vendar  pisnega odgovora od njih še nismo prejeli.  

Gospod Zajc prav tako nima nobenih novih informacij o finančnem stanju. 

11. seja Sveta zavoda: sklep št. 10: Zaradi večje transparentnosti in učinkovitosti dela Sveta bo 

komunikacija med člani Sveta in ravnateljico pred sejo potekala po e-pošti. Ravnateljica bo gradiva 

članom pošiljala postopoma, člani Sveta bodo imeli 7 dni časa za vprašanja, predloge in pobude za 

spremembe, ravnateljica pa 7 dni časa za posredovanje odgovorov. Dokumenti se bodo nato 

potrjevali na rednih sejah. – Gradiva se pošiljajo po e-pošti, prav tako poteka  komunikacija med 

ravnateljico in člani sveta. Še vedno pa delamo po prejšnjem poslovniku o delu sveta zavoda. 

Gospo Nado Golouh je zanimalo, ali se izvaja sklep št 6.: V sklopu vpeljevanja »vzgoje za zdravje v 

osnovno šolo« vključimo še temeljne postopke oživljanja (TPO) v tretjo triado. 



Gospa Gombač je pojasnila, da bi vpeljevanje vzgoje za zdravje v OŠ začeli izvajati, ko dobimo še 

defibrilator. 

SKLEP št.2: Zapisnik in sklepi 11. redne seje so bili potrjeni. 

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

 SKLEP št. 3: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik in sklep 12. korespondenčne seje: Potrjen je 

predlog organizacije zimske šole v naravi v Cerknem (od 1. 2. do 5. 2. 2016). 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, 7 članov je  glasovalo »za«,  1 član je bil »proti«. 

 

K točki 2: Odgovori ravnateljice glede analize NPZ in realizacije LDN 2014/2015 

Pod 2. točko ni bilo vprašanj s strani članov, zato se je seja nadaljevala s 3. točko. 

 

K točki 3: Letno poročilo (poslovno, računovodsko) 

Na vprašanja v povezavi s poslovnim delom poročila je pristnim članom odgovarjala gospa 

ravnateljica. 

Gospo Golouh je zanimalo, kaj pomeni (na str. 5), da statistično osnovna šola dosega dobre 

rezultate? 

Gospa Gombač je povedala, da se ta podatek nanaša na učni uspeh učencev, ne za NPZ-je, in da se 

kakovost znanja zvišuje, kot je bilo rečeno že lansko leto. 

Gospod Jančar je pripomnil, da je poročilo takšno, kot je bilo dve leti nazaj, kajti lansko leto smo 

vnesli popravke pri tej zadevi. Naloga učiteljskega zbora je, da se nivo znanja zvišuje in ne znižuje. 

Gospo Golouh je zanimalo (na str. 18), koliko časa preteče od testiranja posameznega učenca kot 

nadarjenega do rezultatov testiranja oz. do izdelave individualnega načrta za učenca. 

Gospa Gombač tega podatka ni vedela povedati natančno, je pa rekla, da se bo pozanimala pri gospe  

Mariji Mohar, šolski psihologinji, ki izvaja testiranja za nadarjene učence. 

V nadaljevanju je gospo Golouh zanimalo, kdo poroča o projektih, kdo je vodja projektov, kdo dela 

evalvacije projektov, poročila, kaj se pri projektih dejansko dogaja v celem letu. 

Gospa Gombač je povedala, da sta koordinatorki projektov pomočnici ravnateljice. 

Predlog gospe Golouh: Na naslednjo sejo sveta zavoda se povabi pomočnici ravnateljice, da 

predstavita šolske projekte.  

Pripombo glede poročila je imel tudi gospod Jančar, ki meni, da so v poročilu pri projektnih, ki se 

izvajajo predstavljeni cilji in ne dejanska poročila, kaj se je pri posameznem projektu med letom 

zgodilo.  

Gospa Golouh je kot dobro napisano poročilo izpostavila poročilo o delu knjižnice. 

Gospa Žibert je povedala, da so šolski projekti predstavljeni na spletni strani šole, kjer vodje 

projektov sproti vpišejo, kaj se dogaja. 



Ravnateljica je nadaljevala z letim poročilom – poudarila je, da smo morali za izvedbo zimske šole v 

naravi, zaradi nastale finančne situacije, sklicati in pridobiti potrditev članov sveta zavoda o 

organizaciji ZŠN-ja preko korespondenčne seje. 

Sklep št. 4: Dopolnitve, ki so jih zahtevali člani Sveta zavoda, bo ravnateljica vključila v Letno 

poročilo do 26. 2. 2016. Člani Sveta zavoda jih bodo preko korespondenčne seje potrdili do 

ponedeljka 29. 2. 2016. 

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

Računovodski del Letnega poročila za leto 2015 je prisotnim članom predstavila gospa Nataša 

Prettner, računovodja OŠ Gradec. 

Gospo Nado Golouh je zanimalo, zakaj pri izvedbi Javnega naročila za šolsko kuhinjo najamemo 

odvetnika. 

Gospa Prettner je povedala, da odvetnica že vsa leta odkar potekajo javna naročila pripravi razpisno 

dokumentacijo in izpelje postopek.  

Da bi se znižal strošek za plačilo odvetnika je bil predlagan: 

Sklep št. 5:  Ravnateljica bo preko Združenja ravnateljev predlagala, da se pripravijo postopki in 

razpisna dokumentacija za izvedbo javnih naročil v osnovni šoli, da se s tem šolam znižajo stroški za 

odvetniške storitve. 

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

Sklep št.6:  Člani sveta so potrdili računovodski del Letnega poročila za leto 2015. 

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

 

K točki 4: Problematika financiranja OŠ Gradec s strani ustanoviteljice Občine Litija 

Gospa Gombač je povedala, da ima ustanoviteljica finančne težave, kar vpliva tudi na nakazila šoli, ki 

so zmanjšana in prihajajo z veliko zakasnitvijo. Z občino je šola podpisala Pogodbo in aneks k pogodbi 

o sofinanciranju OŠ Gradec v obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2016. 

Sklep št. 7:  Svet zavoda je seznanjen s finančno situacijo in prilivi s strani ustanoviteljice (Občine 

Litija), pri katerih prihaja do zakasnitve. Ravnateljica naj občino pozove, da kljub težkim finančnim 

težavam bolj redno zagotavlja finančna sredstva za obratovanje šole.       

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

 

K točki 5: Razno (predlogi, pobude, vprašanja) 

Gospa ravnateljica je prisotnim predstavila poročilo o udeležbi zaposlenih na izobraževanjih.  

Gospa Golouh je povedala, da je iz poročila aktiva razredne stopnje razvidno, da se ne strinjajo s 

porazdelitvijo sredstev za izobraževanje med zaposlenimi.  



Ga. Gombač je povedala, da se zaposleni za izobraževanje odločajo po lastnem interesu. Če pa oceni, 

da ima kateri od zaposlenih zelo šibko področje, ga v soglasju z njim napoti na ustrezno 

izobraževanje. 

Gospod Jančar je poudaril, da še vedno ni rešen problem s postajališčem v Hotiču. 

Gospa predsednica je člane opozorila, da bo naslednja seja sveta sklicana konec meseca marca  oz. 

začetek meseca aprila. 

Seja se je zaključila ob 20.30. 

 

 

 Zapisala:  Predsednica Sveta zavoda: 

  Renata Fele  Vanja Arhnaver 

 

 


