
Zapisnik 22. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek 23.03.2017,  ob 19.00 uri v prostorih 
Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

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

Drugi prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, Elisa Tawitian, Damjan Štrus, sindikalna zaupnica Urška 
Pišek 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Ana Terzić 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 20. redne in 21. korespondenčne seje 
2. Postopek imenovanja ravnatelja 
3. Razno (predlogi, pobude in vprašanja) 

Sejo Sveta zavoda je pričela ga. Vanja Arhnaver s pozdravom navzočim, preverila prisotnost: od 10. 
članov Sveta zavoda je bilo prisotnih 7 članov (gospod Zajc se je pridružil nekoliko kasneje), 2 člana 
sta bila opravičeno odsotna, kar pomeni sklepčnost na seji. 

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

SKLEP št. 1: Sveta zavoda potrjuje dnevni red 22. izredne seje. 

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

K točki 1 - Pregled zapisnikov 20. redne in 21. korespondenčne seje 

SKLEP št.2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 20. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec.  

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

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 21. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec.  

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

K točki 2: Postopek imenovanja ravnatelja 

Predsednica Sveta zavoda ga. Vanja Arhnaver  je povabila g. Damjana Štrusa med člane Sveta zavoda, 
ga predstavila in predstavila vse prisotne člane Sveta zavoda. Zahvalila se mu je za prihod na sejo in 
ga seznanila z okoliščinami, do katerih je prišlo v postopku imenovanja ravnatelja. Prebrala je zapisnik 
1. telefonskega pogovora, v katerem je g. Damjan Štrus potrdil, da je oddal nepoškodovano ovojnico 
z vsemi dokazili za kandidaturo ravnatelja. G. Štrus je zapisnik na sami seji ustno potrdil (Priloga 1).  
G. Damjanu Štrusu je razložila postopek odpiranja kuvert na 20. seji Sveta zavoda dne 16.03.2017. 
Pojasnila je, da je bila na seji Sveta zavoda njegova vloga odprta na zgornjem delu ovojnice, pri tem 
pa je bilo ugotovljeno, da je bila vloga že predhodno odprta ob strani. Prosila ga je, da pregleda  svojo 
vlogo. 

Ob 19. 10 uri je na sejo prišel gospod Marko Zajc. 

G. Damjan Štrus je potrdil, da v dokumentaciji ni nič odvzeto in nič dodano. Strinjal se je z zapisnikom 
(Priloga 2) o ugotovitvah prijave na razpis za ravnatelja v zvezi kandidata Damjana Štrus, ga prebral in 
podpisal (ob 19.13 uri). 

G. Štrus je nato zapustil sejo.  

Priloga 1: Zapisnik telefonskega pogovora (20. 3. 2017). 



 

Priloga 2: Zapisnik o ugotovitvah prijave na razpis za ravnatelja v zvezi kandidata Štrus Damjana 

(23. 3. 2017). 

 

Ob 19.20 uri je ga. Vanja Arhnaver  povabila vse tri kandidate, ki so podali vlogo za ravnatelja, ga. 
Eliso Tawitian, ga. Tatjano Gombač in g. Damjana Štrusa. Prebrala je zapisnik o telefonskih klicih 
kandidatov (Priloga 3), v katerem je navedla postopke o povabilu kandidatov na sejo. Klice s kandidati 
je predsednica opravila dne 21.03. in sicer je kandidate poklicala po zaporedju odprtih prijav in jih 
povabila na 22. sejo Sveta zavoda. Nadalje je vse seznanila z okoliščinami, do katerih je prišlo v 
postopku imenovanja ravnatelja. Predala je besedo g. Jančarju, ki je podrobno razložil postopek 
odpiranja kuvert na 20. seji Sveta zavoda:  

Pred odpiranjem prijav je predsednica Sveta na mizi vzela v roke zaprto kuverto prijav na razpis za 
ravnatelja, katero je pred tem istega dne prejela v kabinet s strani tajništva. Po odprtju kuverte je bilo 
ugotovljeno, da se v kuverti nahaja zapisnik o sprejemu prispelih vlog, iz katerega je razvidno, da so 
na razpis prispele 4 vloge in sicer:  

• dne 01. 03. 2017 vloga ga. Elise Tawitian, katera je bila dostavljena po pošti. Oseba, ki je 
pošto prevzela, se je na zapisniku tudi podpisala. 

• dne 02. 03. 2017 vloga ga. Tatjane Gombač, katera je bila dostavljena osebno. Oseba, ki je 
prijavo prevzela, se je na zapisniku tudi podpisala.  

• dne 03. 03. 2017 vloga g. Damjana Štrusa, katera je bila dostavljena po pošti. Oseba, ki je 
pošto prevzela, se je na zapisniku tudi podpisala.  

• dne 03. 03. 2017 vloga g. Tadeja Bračka, katera je bila dostavljena po pošti. Oseba, ki je pošto 
prevzela, se je na zapisniku tudi podpisala.  

 Drugih zabeležk na zapisniku o sprejemu pošte ni zabeleženih. Po pregledu zapisnika je 
predsedujoča pričela z odpiranjem prispelih vlog, katere so bile v kuverti zložene po datumu 
prejetja. Pri tem je bilo pri pregledu vlog ugotovljeno:  

• kuverta z označeno št. 1 vsebuje vlogo ga. Elise Tawitian. Po odprtju kuverte vloge je bilo 
ugotovljeno, da vloga vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu,  

• kuverta z označeno št. 2 vsebuje vlogo ga. Tatjane Gombač. Po odprtju kuverte vloge je bilo 
ugotovljeno, da vloga vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu,  

• kuverta z označeno št. 3 vsebuje vlogo g. Štrus Damjana. Pri odpiranju kuverte vloge je bilo 
ugotovljeno, da je kuverta na krajši stranici odprta. Pri pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da 
vloga vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu. Prav tako je na prvi strani naveden 
seznam prilog v vlogi in vloga vsebuje vse dokumente, ki so navedeni v dokumentu, 

• kuverta z označeno št. 4 vsebuje vlogo g. Tadeja Bračka. Po odprtju kuverte vloge je bilo 
ugotovljeno, da vloga vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu. Po pregledu 
prispelih vlog je predsedujoča člane seznanila z vsebino poštne pošiljke, ki je na šolo prispela 
14. 03. 2017, v kateri g. Tadej Braček podaja odstopno izjavo od kandidature za ravnatelja OŠ 
Gradec. 

  

Ga. Vanja Arhnaver je prebrala izjavo o nadaljevanju postopka za imenovanje ravnatelja vsem trem 
kandidatom (Priloga 4). Strinjali so se z izjavo o nadaljevanju postopka za imenovanje ravnatelja in se 
s podpisom odrekli pravici do pritožbe v zvezi na to proceduralno napako. 

Vsi trije kandidati so podpisali izjavo o nadaljevanju postopka za imenovanje ravnatelja (ob 19.55 uri). 

Ga. Vanja Arhnaver se je vsem kandidatom zahvalila in povedala, da bodo o datumu in načinu 
predstavitev obveščeni po pošti. 

Kandidati za ravnatelja so sejo zapustili. 



Priloga 3: Zapisnik telefonskega pogovora (21. 3. 2017). 

 

Priloga 4: Zapisnik izjave o nadaljevanju postopka za imenovanje ravnatelja (23. 3. 2017). 

Svet zavoda je na osnovi Izjave o nadaljevanju postopka za imenovanje ravnatelja, ki so ga podpisali 
vsi trije kandidati in predsednica Sveta zavoda, sprejel sklep: 

SKLEP št. 4 : Svet zavoda bo z postopkom imenovanja ravnatelja nadaljeval. 

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

Na podlagi ugotovitev med samim postopkom je g. Zajc  predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer: 

1. Pregled zapisnikov 20. in 21. seje 
2. Postopek imenovanja ravnatelja 
3. Ugotavljanje nepravilnosti pri rokovanju z dokumenti na OŠ Gradec 
4. Razno 

Za razširitev dnevnega reda je glasovalo 8 članov Sveta zavoda, sklep je bil soglasno potrjen. 

SKLEP št. 5 : Svet zavoda razširja dnevni red s točko Ugotavljanje nepravilnosti pri rokovanju z 

dokumenti na OŠ Gradec. 

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

K točki 3: Ugotavljanje nepravilnosti pri rokovanju z dokumenti na Osnovni šoli Gradec 

Na začetku točke je ga. Arhnaver prebrala Zapisnik o postopku pridobitve kuverte s prijavami 
kandidatov na razpis za ravnatelja (Priloga 5), iz katerega je razviden prejem kuverte s prijavami s 
strani tajništva OŠ dne 16.03.2017. Pri tem je podrobno predstavila njeno rokovanje s prejeto pošto 
do trenutka odpiranja na seji Sveta zavoda. Zapisnik je priloga tega zapisnika. 

 

Priloga 5: Zapisnik o postopku pridobitve kuvert s prijavami kandidatov na razpis za ravnatelja (17. 

3. 2017). 

 

Temu je sledila razprava, v kateri je bilo ugotovljeno, da so bile vloge v posesti pristojne službe od 
dne 01.03.2016, ko je prispela prijava, do dne 16.03.2017, ko so bile vse prijave skupaj v zapečateni 
kuverti dostavljene predsednici Sveta zavoda v njen kabinet. Za to obdobje Svetu zavoda ni znano, kaj 
se je s prispelimi prijavami dogajalo. 

SKLEP št. 6 : Svet zavoda pozove ravnateljico, da pojasni poslovanje z vlogami za prijavo na razpis 

za delovno mesto ravnatelja od 01.03.2017, ko je prispela prva prijava, do 16. 03 .2017, ko je bila 

dokumentacija predana predsednici Sveta zavoda. Svet zavoda od ravnateljice zahteva pojasnilo, 

zakaj je prišlo do nepooblaščenega odprtja vloge gospoda Damjana Štrusa. Svet zahteva odgovor 

do  03.04.2017. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi glasovi »za«, sklep je bil soglasno sprejet. 

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

Ga. Vanja Arhnaver je prebrala  pismo (Priloga 6), ki ga je poslala sindikalna zaupnica ga. Urška Pišek.  
V njem je  podala opažanja, da dobiva vabila samo na redne seje Sveta zavoda, na korespondenčne in 
izredne seje pa ne. Podala je tudi mnenje, da bi sindikalnemu zaupniku moralo biti omogočeno 



sodelovanje na celotnih sejah  glede na to, da je morala redno sejo Sveta zavoda dne 16.03.2017 
zapustiti, ko je Svet zavoda po 4. točki dnevnega reda odpiral prispele vloge kandidatov za ravnatelja. 

Priloga 6: Natisnjena elektronska pošta, ki jo je poslala sindikalna zaupnica ga. Urška Pišek. 

 

Ga. Vanja Arhnaver je odgovorila, da ga. Urški Pišek ni pošiljala vabil na korespondenčne seje, za kar 
se opravičuje in ga. Pišek  je opravičilo sprejela. Glede na ostala vprašanja glede obveščanja in objave 
zapisnikov sej, ter prisotnosti na sejah pa je bila opravljena krajša razprava, v kateri so se vsi člani 
Sveta in tudi ga. Pišek strinjali, da je potrebno še boljše sodelovanje. Dogovorjeno je bilo, da bodo 
zapisniki sej objavljeni čim prej, potrebno pa je počakati, da jih potrdi Svet zavoda. Ga. Pišek je bila s 
pojasnjenim zadovoljna in se je pri tem odrekla pisnemu odgovoru.  

Predsednica se je zahvalila vsem članom za udeležbo. Seja se je zaključila ob 20.35 uri.  

 

 

Zapisala:  Predsednica Sveta zavoda: 

Andreja Bregar Rop  Vanja Arhnaver 

 

 


