
Zapisnik  17. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v torek,  6. 2. 2017, ob 17.30 v prostorih Osnovne šole 

Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

Prisotni člani: Nada Golouh,  Astrid Žibert, Andreja Bregar Rop, Sevludin Halilović, Vanja Arhnaver, Miha Jančar 

Drugi prisotni: Tatjana Gombač-ravnateljica, Renata Fele-zapisnikar 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Marko Zajc, Jože Hostnik, Barbara Avbelj, Ana Terzić 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov  16. redne  seje 

2. Sklep o razpisu (postopek imenovanja ravnatelja) 

3. Razno (predlogi, pobude in vprašanja) 

Sejo je s pozdravom navzočim pričela predsednica sveta. Preverila je prisotnost članov: opravičeno odsotnih je  

bilo 5 članov, kar pomeni, sklepčnost na seji glede na prisotnost preostalih 6  članov sveta. 

Po prebranem predlaganem dnevnem redu 17. seje Sveta zavoda je predsednica predlagala  razširitev 

dnevnega reda  pod točko 2 – potrditev Pravilnika o mediaciji. 

SKLEP št. 1: Člani so se strinjali s razširitvijo dnevnega reda in ga potrdili. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

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

K točki 1 - Pregled sklepov 15. redne seje 

SKLEP št. 1: Člani so potrdili predlog o omejitvi časa razprave in replik na sejah sveta zavoda. 

SKLEP št. 2: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili dnevni red 16. seje sveta zavoda.. 

SKLEP št. 3: Zapisnik 15. seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen. 

SKLEP št. 4: Poročilo o realizaciji LDN 2015/2016 je bilo potrjeno. 

SKLEP št. 5: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili predlog LDN 2016/2017. 

SKLEP št. 6: Člani sveta zavoda potrdijo, da bodo do 30.9.2016 – Pravilnik pregledali, podali svoje mnenje  oz. 

spremembe. Na naslednji seji pa se Pravilnik o šolski mediaciji potrdi.  

Po prebranih sklepih prejšnje seje je gospa Nada Golouh povedala, da je bilo na prejšnji seji s strani ravnateljice 

in tajnice obljubljeno, da se preveri, ali je mandat gospoda Jožeta Hostnika v skladu z zakonom ali ne.  

Ugotovili smo, da je gospod Jože Hostnik predlagan s strani ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Gradec 

že tretji mandat zaporedoma, kar pa ni v skladu z 10. alinejo 46. člena ZOFVI.Zato se predlaga in sprejeme: 

SKLEP št. 2: Na Občino Litija se pošlje pobuda za ponovno imenovanje tretjega člana iz vrst ustanoviteljice v 

Svet zavoda OŠ Gradec za mandatno obdobje  2016–2020. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

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

K točki 2: Potrditev Pravilnika o šolski mediaciji 

Predsednica Sveta zavoda je dala na glasovanje potrditev Pravilnika o mediaciji. 

SKLEP št. 3: Člani Sveta zavoda so potrdili Pravilnik o šolski mediaciji. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 



 

K točki 3: Sklep o razpisu (postopek imenovanja ravnatelja) 

Gospa predsednica je navzočim razložila, da bo potrebno pričeti postopek imenovanja ravnatelja. 

Člani so skupaj  pregledali faze v postopku imenovanja ravnatelja. Razpis se bo objavil v Uradnem listu, časopisu 

Šolski razgledi, dnevnem časopisu Delo ter na spletni stani OŠ Gradec. 

Datum objave bo 9. 2. 2017. Rok prijave bo do 23. 2. 2017. 

SKLEP št. 4: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili, da OŠ Gradec prične z razpisnim postopkom za prosto 

delovno mesta ravnatelja. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili  razpisne pogoje za objavo razpisa ravnatelja. Določili so 

vsebino razpisa in se odločili, da bo le-ta objavljen 9. 2. 2017 v Uradnem listu, Šolskih razgledih, Delu ter na 

spletni strani šole. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

SKLEP št. 6: Za potek postopka imenovanja ravnatelja Osnovne šole Gradec se NE  bo ustanovila posebna 

komisija, temveč bo postopek spremljala celotna zasedba članov sveta zavoda. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče se ni vzdržal glasovanja. 

Med člani se je  v nadaljevanju razvil pogovor o terminu za naslednjo sejo sveta zavoda (24. 2. ali 27. 2. 2017), 

na kateri se bo obravnavalo Letno poročilo za 2016 (poslovno in finančno). 

Člani so se dogovorili, da je datum naslednje seje lahko  v petek  24. 2. 2017, v primeru, da bo gradivo poslano 

po e-pošti 17. 2. 2017 in imajo člani Sveta zavoda možnost do srede 22. 2. 2017 posredovati oziroma zastaviti  

morebitna  vprašanja ali pripombe in dobiti odgovor že pred samo sejo. 

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

K točki 4: Razno (predlogi, pobude in vprašanja) 

Gospa ravnateljica je navzočim članom povedala, da je z novo davčno zakonodajo prišlo do sprememb pri 

subvencioniranju šolskih dejavnosti učencem v znesku, ki je sedaj določen na  84,00 eur in ga učenec lahko 

prejme v  koledarskem letu. V primeru da je znesek  subvencije višji, morajo starši plačati dohodnino. 

Ravnateljica je podala predlog, da se  o tem seznani člane Upravnega odbora Šolskega sklada. 

Gospa Golouh je predlagala, da naj gospa Gombač pisni odgovor pravnika iz ravnateljskega  servisa posreduje 

vsem članom Upravnega odbora Šolskega sklada. 

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

Seja se je zaključila ob 18.30. 

Zapisala:  Renata Fele                                                      Predsednica Sveta zavoda: Vanja Arhnaver l.r. 


