
Zapisnik 27. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 8. 6. 2017, ob 19.40, v prostorih 
knjižnice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija. 

 

Prisotni člani: Andreja Bregar Rop, Filip Fele, Astrid Žibert, Ana Terzić, Nada Golouh, Vanja Arhnaver, 
Miha Jančar, Tjaša Brinovec Obolnar, Marko Zajc (19.55), Barbara Avbelj, Sevludin Halilović. 
 

Drugi prisotni: sindikalna zaupnica Urška Pišek. 

Sejo Sveta zavoda je pričela Vanja Arhnaver s pozdravom navzočim. Gospa tajnica je bila vabljena na 
sejo Sveta zavoda kot zapisničarka. Odgovora na vabilo nismo prejeli, seje se ni udeležila.  

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda določi Nado Golouh za zapisničarko 27. seje Sveta zavoda. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 24. seje, 25. in 26. korespondenčne seje 

2. Postopek imenovanja ravnatelja 

3. Razno  

 

Predsednica je prebrala dnevni red in predlagala razširitev dnevnega reda, saj ji je gospa ravnateljica 

5. 6. 2017 po e-pošti poslala Kadrovski načrt za 2017.  

Razširjeni dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 24. seje, 25. in 26. korespondenčne seje 

2. Kadrovski načrt OŠ Gradec 2017 

3. Postopek imenovanja ravnatelja 

4. Razno 

 

SKLEP št. 2: Sveta zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 27. seje. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1 - Pregled zapisnikov 24. seje, 25. in 26. korespondenčne seje 

Predsednica je prebrala sklepe 24. seje.  

SKLEP št.3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 24. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec.  

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 



Predsednica je prebrala sklep 25. seje.  

SKLEP št.4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 25. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Gradec.  

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je prebrala sklep 26. seje.  

SKLEP št.5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 26. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Gradec.  

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: Kadrovski načrt OŠ Gradec 2017 

Gospa ravnateljica je 5. 6. 2017 predsednici po elektronski pošti poslala Kadrovski načrt za 2017 

(PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT OŠ Gradec, Litija za obdobje od 1. 1. 2017 do 1. 1. 2018), ki ga je 

predsednica še istega dne posredovala vsem članom Sveta zavoda in sindikalni zaupnici s pripisom, 

da morebitna vprašanja v povezavi z njim člani Sveta zavoda posredujejo gospe ravnateljici.  Nada 

Golouh je zvečer 7. 6. 2017 zastavila vprašanja ravnateljici (PRILOGA 2:  Vprašanja zastavljena gospe 

ravnateljici). Sveta zavoda do pričetka seje odgovorov ni prejel.   

SKLEP št. 6: Svet zavoda se je seznanil s  Kadrovskim načrtom OŠ Gradec. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

Seji se je ob 19:55 pridružil gospod Marko Zajc.  

 

K točki 3: Postopek imenovanja ravnatelja 
 

Člani Sveta zavoda so od predsednice Sveta zavoda sprotno prejeli sledeč dokumente po elektronski 
pošti:   

- ZAPISNIK zaslišanja Vanje Arhnaver; 
- POZIV; 
- ODPRTO PISMO PREDSEDNICI SVETA ZAVODA OŠ GRADEC in PREDSTAVNIKOM SROKOVNIH 

DELAVCEV V SVETU ZAVODA; 
- ODGOVOR NA POZIV. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 7:  

- 9. 5. 2017 je bil izveden izredni inšpekcijski nadzor. Svet zavoda se je seznanil z ZAPISNIKOM 

zaslišanja Vanje Arhnaver (Priloga 3: ZAPISNIK zaslišanja Vanje Arhnaver). 

- Sveta zavoda se je seznanil s POZIVOM gospe ravnateljice predsednici Sveta zavoda (Priloga 

4: POZIV).  

- Svet zavoda se je seznanil z oprtim pismom predsednici Sveta Zavoda in predstavnikom 

strokovnih delavcev v Svetu zavoda (Priloga 5: ODPRTO PISMO PREDSEDNICI SVETA ZAVODA 

OŠ GRADEC in PREDSTAVNIKOM SROKOVNIH DELAVCEV V SVETU ZAVODA). 

- Svet zavoda se je seznanil z odgovorom na poziv (Priloga 6: ODGOVOR NA POZIV). 

- Prilogi 4 in 5 sta bili 22. 5. 2017 posredovani inšpektorici, ki je 9. 5. 2017 izvedla izredni 

inšpekcijski nadzor  (Priloga 7: Elektronska pošta inšpektorici). 



 

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica Sveta zavoda je prebrala pet uradnih zabeležk in jih predložila na vpogled članom Sveta 
zavoda.  

 
1. URADNA ZABELEŽKA (UZ 1): Telefonski pogovor z gospodom Živkom Banjacem 

2. URADNA ZABELEŽKA (UZ 2): E-pošta kandidatu Damjanu Štrusu 

3. URADNA ZABELEŽKA (UZ 3): E-pošta gospodu Živku Banjacu 

4. URADNA ZABELEŽKA (UZ 4): E-pošta gospe Mileni Bonelli in glavni pisarni MIZŠ 

5. URADNA ZABELEŽKA (UZ 5): Odgovor MIZŠ; e-pošta g. Borisa Zupančiča 

 
Priloga 8: UZ 1, UZ 2, UZ 3, UZ 4 in UZ 5. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Svet zavoda se je seznanil z UZ 1, UZ 2, UZ 3, UZ 4 in UZ 5. 

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 9: Dne 5. 5. 2017 je MIZŠ prejelo vlogo Sveta zavoda OŠ Gradec (Predlog 

za imenovanje ravnatelja – v mnenje ministrici) o kandidatu gospodu Damjanu Štrusu (Priloga 9: 

Potrdilo o prejemu). Svet zavoda mnenja ministrstva v predpisanem zakonskem roku ni prejel in 

MIZŠ je 8. 6 .2017 obvestilo Svet zavoda, da ministrica mnenja ne bo podala. Svet zavoda bo v 

skladu z 53.a členom ZOFVI* odločal brez mnenja.  

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so je glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

*53.a člen (postopek za imenovanje ravnatelja) 

Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju 

ravnatelja brez tega mnenja. 

Predsednica Sveta zavoda je vsem članom Sveta zavoda vročila Sklep o imenovanju, ki ga je izpolnila 
po predlogi okrožnice MIZŠ, datum 6. 4. 2016. Člani so SKLEP prebrali in nato o njem glasovali.  

 

SKLEP št.10: »SKLEP O IMENOVANJU RAVNATELJA OŠ GRADEC – DAMJANA ŠTRUSA « 

 

OŠ Gradec, Bevkova 3 , 1270 Litija 

 

Številka: 

Datum:  

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  
57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)  je svet 
zavoda OŠ Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija, na 27. seji dne 8. 6. 2017 sprejel  naslednji 

https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/53a-clen-postopek-za-imenovanje-ravnatelja


SKLEP 

1. Za ravnatelja  zavoda OŠ Gradec se imenuje DAMJAN ŠTRUS, - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Imenovani ravnatelj izpolnjuje pogoje po petem odstavku 53. člena ZOFVI. Imenovani 
ravnatelj nima ravnateljskega izpita in si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata. 

3. Mandat ravnatelja traja pet let in začne teči 1. 7. 2017.  

4. Imenovani bo imel status delavca, zaposlenega za določen čas v OŠ Gradec. 

5. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 

6. Plača imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

- Svet zavoda OŠ Gradec je v Uradnem listu, Šolskih razgledih, Delu in na spletni strani šole dne 
17. 2. 2017 razpisal delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ Gradec. 

- Na razpis so se prijavili 4 kandidati. 

- Svet zavoda je po pregledu prispelih prijav ugotovil, da so bile vse prijave oddane 
pravočasno. 

- Svet zavoda je iz izbirnega postopka izločil 1 vlogo, ker je prijavljeni kandidat odstopil od 
kandidature. 

- Svet zavoda je dne 3. 4. 2017 za mnenje zaprosil učiteljski zbor, svet staršev  in lokalno 
skupnost.  

- Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora, obrazloženega mnenja sveta staršev in 
obrazloženega mnenja lokalne skupnosti, po pregledu dokazil o izpolnjevanju pogojev 
(dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, program vodenja zavoda, dokazila o 
nekaznovanosti in druga dokazila) je svet zavoda na seji dne 25. 4. 2017  za ravnatelja zavoda 
OŠ Gradec izbral Damjana Štrusa. 

- Svet šole je dne 4. 5. 2017 za  mnenje k predlogu za imenovanje kandidata za ravnatelja 
zaprosil ministrico, pristojno za šolstvo. Mnenje ministrice ni bilo posredovano. 

- Svet šole je na seji dne 8. 6. 2017 imenoval Damjana Štrusa za ravnatelja zavoda OŠ Gradec. 
Imenovani kandidat izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane pogoje za ravnatelja 
zavoda (osnovne šole, glasbene šole ….). 

- Mandat  ravnatelja začne teči 1. 7. 2017. 

 

PRAVNI POUK: 

Vsak prijavljeni kandidat ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu tega sklepa  
zahtevati sodno varstvo pri pristojnem delovnem in socialnem sodišču, če misli, da je bil kršen za 
izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev o imenovanju 
kandidata ali da imenovani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.   



 

PEČAT ZAVODA 

                                                   Predsednica sveta zavoda: Vanja Arhnaver 

                                                    

Vročiti: 
-     imenovanemu  ravnatelju 

Poslati: 
-     Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
-     lokalni skupnosti 
-     arhivu zavoda 

 

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. SKLEP O IMENOVANJU RAVNATELJA OŠ 
GRADEC – DAMJANA ŠTRUSA je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica Sveta zavoda pošlje sklep o imenovanju ravnatelja 9. 6. 2017 imenovanemu ravnatelju, 
na ministrstvo, lokalni skupnosti in v arhiv.  

Predsednica Sveta zavoda pošlje na MIZŠ zahtevek za vzorec pogodbe o zaposlitvi gospoda Damjana 
Štrusa.  

SKLEP št. 11: Svet zavoda pooblašča predsednico Sveta zavoda, Vanjo Arhnaver, da z imenovanim 

ravnateljem, gospodom Damjanom Štrusom, sklene pogodbo o zaposlitvi po vzorcu pogodbe o 

zaposlitvi, ki jo bo posredovalo ministrstvo.  

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica Sveta zavoda je članom Sveta zavoda prebrala OBVESTILO O IMENOVANJU NA 
RAZPISANO DELOVNO MESTO RAVNATELJA po predlogi okrožnice MIZŠ, datum 6. 4. 2016.  

SKLEP št. 12: Svet zavoda bo poslal OBVESTILO O IMENOVANJU NA RAZPISANO DELOVNO MESTO 

RAVNATELJA (Priloga 10) vsem prijavljenim kandidatom. 

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

OBVESTILO O IMENOVANJU NA RAZPISANO DELOVNO MESTO RAVNATELJA bo poslano 9. 6. 2017.  

 

SKLEP št. 13: Sedanja ravnateljica, gospa Tatjana Gombač, in novoimenovani ravnatelj, gospod 

Damjan Štrus, se dogovorita o primopredaji najkasneje do 30. 6. 2017. 

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep o primopredaji predsednica Sveta zavoda pošlje gospe Tatjani Gombač in gospodu Damjanu 
Štrusu po elektronski pošti.  

 

 



K točki 4: Razno 

Svet zavoda je 8. 6. 2017 od gospe ravnateljice prejel usklajen Finančni načrt za leto 2017 in pojasnilo 
glede sprememb (Priloga 11). 

 

Predsednica se je zahvalila vsem članom za udeležbo. Seja se je zaključila ob 20.40. 

 

Zapisala:  Predsednica Sveta zavoda: 

Nada Golouh  Vanja Arhnaver 

 

 


