
Zapisnik 19. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v petek, 24.2.2017, ob 17.30 uri v prostorih Osnovne šole Gradec, 

Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Miha Jančar, Nada Golouh, Ana Terzić, Astrid Žibert, Vanja Arhnaver, Barbara Avbelj, Marko Zajc. 

Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, Nataša Pretner. 

Opravičeno odsotni: Sevludin Halilović, Andreja Bregar Rop, Tjaša Brinovec Obolnar. 

 

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

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 17. redne in 18. korespondenčne seje, 

2. Letno poročilo za leto 2016 (poslovno, računovodsko), 

3. Razno. 

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

 

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

bilo pristnih 6 članov, 5 članov je bilo opravičeno odsotnih, kar pomeni, sklepčnost na seji. 

 

1. Nadaljevala je z dnevnim redom, ga prebrala in prosila navzoče za potrditev dnevnega reda : pod točko 1. podala 

predlog dopolnitve - pod točko 1. Pregled zapisnikov 17. redne in 18. korespondenčne seje, pod točko 2. Letno 

poročilo za leto 2016 (poslovno, računovodsko) in pod točko 3. Razno.  

 

SKLEP št 1: Dnevni red 19. seje sveta zavoda je bil  potrjen. 

 

K tč. 1 - Pregled zapisnikov 17. redne in 18. korespondenčne seje sveta zavoda  

Ga. Arhnaver je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 17. redni in 18. korespondenčni seji.  

Predsednica sveta zavoda je dala na glasovanje zapisnik 17. seje sveta zavoda. 

Glasovalo je 6 članov, od tega 5 za, 1 proti. 

Predsednica sveta zavoda je dala na glasovanje zapisnik 18. seje sveta zavoda. 

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

SKLEP št 2:  Prisotni člani so potrdili zapisnike  17. redne  in 18. korespondečne seje sveta zavoda. 

 

Gospod Jančar je povedal, da je glasoval proti zapisniku, saj se ne strinja z zapisom v zapisniku: »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.« Prepričan je, da je 

gospa Nada Golouh povedala, da je ravnateljica zagotovila, da je mandat gospoda Jožeta Hostnika v skladu z 

zakonom.  
Gospa ravnateljica je povedala, da popravka ne sprejme in podala predlog o nakupu diktafona in snemanju sej sveta. 

 

K tč. 2 – Letno poročilo 2016 (poslovno, računovodsko) 

Ga. Tatjana Gombač, ravnateljica OŠ Gradec je prisotnim predstavila povzetek poslovnega poročila za leto 2016, nato so 

sledila vprašanja. 

  

Gospod Miha Jančar in gospa Nada Golouh sta se zanimala, kako poteka analiza NPZ, ali učitelji ugotavljajo, kje se 

pojavljajo napake. Gospa Astrid Žibert je razložila, da za vsak NPZ učitelji znotraj aktiva pripravijo poročilo, v katerem 

ugotavljajo pogostost in vrsto napak, ki jih skušajo tekom naslednjega leta odpraviti. V matematičnem aktivu je bilo s 

pomočjo analize ugotovljeno, da učenci pozabijo snov 6. in 7. razreda, ki se v višjih razredih ne ponovi. Ravno zaradi tega je 

letos uvedeno ponavljanje za nazaj. 

 

Gospo Nado Golouh je zanimalo delo z nadarjenimi, kdo postavi in spremlja individualiziran program učencev. Gospa 

ravnateljica je razložila, da izvajanje programov spremlja gospa Marija Mohar. Potek dela:  

- na začetku šolskega leta razrednik pogovori z učencem, ki nato doma skupaj s starši izpolni cilje, ki jih bo 

zasledoval v šolskem letu, 

- v šolskem letu učenec s pomočjo mentorjev skuša doseči cilje, ki si jih je zastavil, 

- na koncu pa  sledi evalvacija doseganja ciljev. 

 

Gospo Nado Golouh je zanimalo, kolikokrat je bil izvajan projekt Mehak prehod iz vrtca. Gospa ravnateljica je podala 

informacije iz poročila. Gospa Golouh je povedala, da ni prepričana, da so bile vse dejavnosti, ki so bile navedene v poročilu, 

izvedene v okviru projekta. 

 

Gospa Nada Golouh je pohvalila poročilo projekta S tačko v roki in projekt nasploh, predvsem skrb za morskega prašička, ki 

ga imajo učenci Nives Videc in Maje Bregar. Prepričana je, da je to eden od projektov, pri katerem učenci največ pridobijo. 

 

 



Gospod Miha Jančar je povedal, da je bila v okviru izboljšanja prometne varnosti, anketa dobro izvedena. Poudaril je, da 

potrebujemo še konkretne pobude. 

 

 

Ob 18.15 se je pridružil gospod Marko Zajc. 

 

Nato je gospa Nataša Pretner predstavila računovodsko poročilo za leto 2016, v okviru te točke tudi finančni načrt za 2017, 

nato so sledila vprašanja navzočih. 

 

Gospa Nada Golouh je vprašala, komu so bile izplačane odpravnine. Gospa Pretner je povedala, da sta odpravnino dobili 

delavki, ki sta bili zaposleni za določen čas na prostem delovnem mestu, kar je tudi v skladu z zakonom. 

 

Predsednica sveta Vanja Arhnaver je nato dala na glasovanje potrditev letnega poročila (poslovno, računovodsko) za leto 

2016. 

Glasovalo je 7 članov, od tega 6 za, 1 proti. 

 

SKLEP št 3:  Prisotni člani so potrdili letno poročilo (poslovno, računovodsko) za leto 2016. 

 

 

Nato je v okviru te točke gospa Nataša Pretner predstavila finančni načrt za leto 2017. 

 

Predsednica sveta Vanja Arhnaver je nato dala na glasovanje potrditev finančnega načrta 2017. 

Finančni načrt je bil soglasno potrjen. 

 

SKLEP št 4:  Prisotni člani so potrdili finančni načrt za leto 2017. 

 

Gospa Nataša Pretner je predlagala, da se neporabljena finančna sredstva porabi za nakup osnovnih sredstev. Prisotni so se 

soglasno strinjali. 

 

SKLEP št 5:  Neporabljena sredstva se porabi za nakup osnovnih sredstev. 

 

 

K tč. 3 –Razno 

Gospod Miha Jančar je opozoril na prenovo kopalnic in odsotnost tople vode na POŠ Jevnica. Gospa ravnateljica je povedala, 

da je bil predračun že poslan pristojnim  na občino, vendar z njihove strani še ni bilo nobenega odziva. 

 

Gospod Marko Zajc je opozoril na plesen v kuhinji na POŠ Jevnica. Predlagal je nakup razvlaževalca - prezračevalnika, ki bi 

odstranil prisotno vlago. 

 

Gospod Miha Jančar je vprašal po samoocenjevanju delavcev in izvajanju letnih razgovorov. Gospa ravnateljica je pojasnila 

postopek samoocenjevanja. 

 

Gospa Ana Terzić je opozorila na neprimeren odnos do prehrane s strani učencev. Želja je, da tudi starši otroke vzgajajo v 

smislu zdrave prehrane. 

 

 

V nadaljevanju se je predsednica  zahvalila vsem članom za udeležbo in zaključila sejo ob 19.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: Astrid Žibert      Predsednica sveta zavoda 

                                                                                                                              Vanja Arhnaver 


