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Zapisnik 1. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v sredo, 29. 11. 2017, ob 18.00 uri v 

prostorih knjižnice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Barbara Avbelj, Nada Golouh, Janez Žgajnar, Marko Zajc, Vanja Arhnaver, 

Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Nuška Štros, Tanja Vesel. 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus. 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele 

 

1. ustanovno sejo Sveta zavoda OŠ Gradec je pričela Vanja Arhaver s pozdravom navzočim. 

Prebrala je predlagani dnevni red. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 31. izredne seje 

2. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije in verificiranje mandatov članov Sveta 

zavoda OŠ Gradec  

3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda OŠ Gradec 

4. Informacija o  investicijskem vzdrževanju na OŠ Gradec 2017/2018 

5. Predlogi, pobude, vprašanja 

6. Razno 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 1. seje. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju se je Vanja Arhnaver zahvalila vsem članom, ki so bili prisotni v zadnjem 

mandatu, novoizvoljenim članicam pa zaželela uspešno delo v prihodnjem mandatu. 

 

Za dosedanje uspešno delo pa so Vanji Arhnaver izrekli zahvalo – Tanja Vesel v imenu 

novoizvoljenih predstavnic zaposlenih, Damjan Štrus v imenu šole ter Marko Zajc v imenu 

predstavnikov staršev in predstavnikov ustanoviteljice. 

 

Vanja Ahnaver se je poslovila in zapustila sejo ob 18.15. 

 

Sejo je nadaljevala Anita Kušar, najstarejša novo izvoljena predstavnica zaposlenih, s 1. točko 

dnevnega reda. 
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K tč. 1 – Pregled zapisnika 31. izredne seje 

 

Anita Kušar je prebrala sklepe 31. izredne  seje : 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda določi Barbaro Avbelj za zapisničarko 31. seje Sveta zavoda. 

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 31. seje. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnike in sklepe 29. seje in 30. korespondenčne seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi  46. in 47. člena ZOFVI in v skladu z 

21. (upoštevano priporočilo Ministrstva), 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih 

vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija redne volitve za 

izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec za 4-letni mandat, in sicer: 

- 3 predstavnike delavcev matične šole, 

- 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol. 

Volitve bodo izvedene  23. 11. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.  

Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih delavcev. Kandidate 

za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z aktivno volilno 

pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti 

tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi. 

Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za predstavnika delavcev v 

svetu zavoda. 

Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 17. 11. 2017. 

 

SKLEP št. 5: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet zavoda OŠ Gradec imenuje za 

dobo 4 let volilno komisijo, in sicer:   

▪ predsednica Sandra Železnik; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na matični šoli; 

▪ članica Špela Kovič; delovno mesto: učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na POŠ 

Kresnice; 

▪ članica Maja Lenart; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ Jevnica; 

▪ namestnica predsednice Maruša Krnc; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 

POŠ Hotič;  

▪ namestnica članice Špela Mahkovec; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ 

Vače; 

▪ namestnica članice Katja Mohar; delovno mesto: učiteljica DSP in laborant na matični 

šoli. 
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SKLEP št. 6: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 27.10.2017  na oglasni deski matičnih in 

podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za člane Sveta zavoda OŠ 

Gradec se določi dan volitev in število članov sveta, ki se jih voli iz matične šole, podružnic, ter 

roke in način oddaje predlogov za kandidate. 

 

Nada Golouh je opozorila na napako v 1. sklepu – namesto 30. je bila to 31. seja sveta 

zavoda. 

 

SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 31. izredne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K tč. 2 – Izvolitev mandatno – verifikacijske komisije in verificiranje mandatov članov Sveta 

zavoda OŠ Gradec 

 

Anita Kušar je podala predlog za izvolitev članov v  mandatno - verifikacijsko komisijo in 

sicer: 

1. Marka Zajca, predstavnika ustanoviteljice, 

2. Janeza Žgajnarja, predstavnika Sveta staršev, 

3. Nuško Štros, predstavnico zaposlenih OŠ Gradec. 

 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda je v mandatno – verifikacijsko komisijo imenoval: Marka Zajca, 

predstavnika ustanoviteljice, Janeza Žgajnarja, predstavnika sveta staršev in Nuško Štros, 

predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP št. 4:  Svet zavoda za predsednika mandatno – verifikacijske komisije imenuje Marka 

Zajca. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Člani mandatno - verifikacijske komisije so pričeli s pregledom Zapisnika o poteku volitev 

predstavnikov delavcev v Svet zavoda, Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Litija v svet 

Javnega zavoda Osnovne šole Gradec ter Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev v Svet 

zavoda. 
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Sprejmejo in potrdijo se trije ugotovitveni sklepi. 

            

UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Predstavniki ustanoviteljice v Svetu zavoda OŠ Gradec za  

obdobje imenovanja so: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko  Zajc. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Priloga 1: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Litija v Svet zavoda Osnovne šole Gradec. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Predstavniki sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Gradec za 

obdobje imenovanja so: Nada Golouh, Janez Žgajnar, Barbara Avbelj. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

     

Priloga 2: Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev v Svet zavoda 

   

Mandatno - verifikacijska komisija je na pobudo Mateje Gorše preverila 8 glasovnic za  

imenovanje predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec, ki jih je volilna komisija OŠ 

Gradec označila kot neveljavne. Glasovalo je 90 od 107 zaposlenih na OŠ Gradec. Veljavnih je 

bilo 82 glasovnic. Izmed pregledanih 8 glasovnic, ki so imele oznako neveljavne, sta bili po 

pregledu mandatno-verifikacijske skupine 1 neveljavna, 7 glasovnic pa po mnenju komisije in 

ostalih članov sveta zavoda napačno klasificiranih. Naredili smo črno-belo kopijo glasovnice, 

ki jo Urška Pišek posreduje strokovnemu svetovalcu pravne službe SVIZ, za pridobitev 

pravnega mnenja. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Zaradi šestih po mnenju mandatno – verifikacijske komisije 

napačno klasificiranih glasovnic za izvolitev predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda OŠ 

Gradec, se pridobi pravno mnenje. Urška Pišek posreduje vprašanje strokovnemu 

svetovalcu pravne službe SVIZ, Janezu Rešku. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sporne glasovnice so člani mandatno - verifikacijske komisije vstavili v kuverto, jo zalepili z 

lepilnim trakom, se lastnoročno podpisali preko zalepljene kuverte. Vse glasovnice volilne 

komisije OŠ Gradec so vstavili v kuverto A3, jo zalepili in predali tajnici, da jo spravi v 

ognjevarno omaro. 

  

SKLEP št. 8: Krovna kuverta, v kateri so shranjene vse glasovnice, se lahko odpira samo v 

prisotnosti predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelja OŠ Gradec. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Za čas trajanja pridobitve strokovnega mnenja o neveljavnih glasovnicah predstavnikov 

zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec, se volitve predsednika in namestnika preložijo na 

naslednjo sejo, 1. sejo sveta zavoda pa nadaljuje po poslovniku najstarejši član sveta zavoda 

z vrst predstavnikov zaposlenih. 

 

SKLEP št. 9:  Svet zavoda pooblašča Anito Kušar, najstarejšo predstavnico zaposlenih, da do 

razjasnitve nastale situacije, glede volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, vodi 

sejo. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju je Urško Pišek zanimalo, zakaj volitve predstavnikov v svet zavoda ne 

potekajo istočasno kot pri ostalih dveh predstavnikih (svetu staršev in ustanoviteljici). 

 

Marko Zajc je povedal, da to ni možno, zaradi poslovnika oz. zaradi tega, ker včasih pride do 

zamenjave članov tudi med mandatnim obdobjem. 

 

Nada Golouh je povedala, da je mogoče način, da se ne menjajo vsi člani istočasno, bolj  

dobrodošel. 

 

K tč. 3 –Informacija  o investicijskem vzdrževanju na OŠ Gradec 2017/2018 

 

Seji sveta zavoda se je ob 19. 15 pridružila računovodkinja OŠ Gradec, Nataša  Prettner.  

Priloga 3: Seznanitev z investicijami na OŠ Gradec 2017/18 

 

Ravnatelj je poudaril, da je OŠ Gradec v projektu SIO-2020-IKT opremljanje vseh slovenskih 

šol. (V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT 

infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V okviru Programa bo Arnes vzgojno-izobraževalnim 

zavodom (VIZ) sofinanciral izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Operacijo 

delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, 

spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v 

izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje 

z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje 

kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe 

sodobne IKT pri poučevanju in učenju.) https://www.arnes.si/sio-2020/ 

Celotna sredstva, do katerih smo upravičeni, znašajo 91.875,61€. Občina Litija naj bi jih 

zagotovila 41.063,81€ (glej tabele v prilogi). 

Ravnatelj je izpostavil tudi 4 prioritetne investicije:  
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-sanacija WC - POŠ Jevnica 

-osebni avto Kangu ali Berlingo 

-modernizacija centralne kurilnice-MŠ 

-ureditev igrišč-MŠ. 

 

V zvezi z igriščem je povedal, da je bilo oddanih 65 prošenj za donacijo, večinoma osebno. 

3.000,00€ bo prispeval Šolski sklad OŠ Gradec, nekaj sredstev pa se pričakuje od novoletnega 

sejma in novoletnega koncerta OŠ Gradec. 

 

Nataša Pretner je podala poročilo o porabi materialnih stroškov za prvih osem mesecev 2017 

in kaj se še predvideva  do konca 2017. Vsak mesec od občine dobimo okrog 10.800,00€ za 

materialne stroške, kar je očitno premalo. Nada Golouh je člane sveta zavoda seznanila s 

komunikacijo med svetom zavoda in ustanoviteljico v  šolskem letu 2017/2018.  Povedala je, 

da so na Občino Litija že večkrat apelirali za dvig sredstev za materialne stroške, a vedno 

neuspešno. Svet zavoda je zato sprejel 

 

SKLEP št. 10: Svet zavoda pooblašča Anito Kušar, da do 30. 11. 2017, Občini Litija, Lijani 

Lovše in Igoriju Parkelu pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje materialnih 

stroškov za leto 2017.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Priloga 4: POZIV Občini Litija za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje materialnih stroškov 

za leto 2017 

 

Nataša Pretner je sejo sveta zavoda zapustila ob 20.15. 

 

K tč. 5 – Predlogi,  pobude, vprašanja 

 

Anita Kušar je prebrala predloge oz. vprašanja novoizvoljenih predstavnic zaposlenih: 

 

1. Ravnatelju podajam predlog predstavnic zaposlenih, da zavod omogoči 

izobraževanje na temo delovanja SVETA ZAVODA, najprej predsednici in 

namestnici predsednice, nato še ostalim članicam zaposlenih v svetu zavoda. 

 

Priporočilo SZ ravnatelju: Osnovna šola Gradec bo predstavnicam zaposlenih omogočila 

izobraževanje na temo delovanja SVETA ZAVODA, predsednici in namestnici predsednice. 

S priporočilom so se strinjali vsi prisotni. 
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2. Ravnatelju podajam predlog predstavnic zaposlenih, da v času trajanja 

mandata, predstavnice zaposlenih v Svetu zavoda OŠ Gradec, ostanejo na šolah, 

ki jih v svetu zavoda zastopajo (osnova za to je izvolitev v svet zavoda) 

 

Priporočilo SZ ravnatelju: Ravnatelj se na predlog predstavnic zaposlenih zavezuje, da v 

času trajanja mandata, predstavnice zaposlenih v Svetu zavoda OŠ Gradec, ostanejo na 

šolah, ki jih v svetu zavoda zastopajo. 

S priporočilom so se strinjali vsi prisotni. 

 

3. Ravnatelju podajam predlog predstavnic zaposlenih, da predsednico sveta 

zavoda sproti in dosledno obvešča o novo sprejetih pravilnikih ali o spremembah 

obstoječih pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki so pomembni za 

delovanje OŠ Gradec; prav tako o inšpekcijskih nadzorih, o okrožnicah MIZŠ 

(omogočiti dostop do okrožnic) ter o finančnem poslovanju šole. Predsednica 

sveta zavoda prejeto gradivo po lastni presoji posreduje še ostalim članom 

Sveta zavoda. 

 

Priporočilo SZ ravnatelju: Ravnatelj se na predlog predstavnic zaposlenih zavezuje, da bo 

predsednico sveta zavoda sproti in dosledno obveščal o novo sprejetih pravilnikih ali o 

spremembah obstoječih pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki so pomembni za 

delovanje OŠ Gradec; prav tako o inšpekcijskih nadzorih, o okrožnicah MIZŠ (omogočil 

predsednici sveta zavoda dostop do okrožnic) ter o finančnem poslovanju šole. Predsednica 

sveta zavoda prejeto gradivo po lastni presoji posreduje še ostalim članom Sveta zavoda.  

S priporočilom so se strinjali vsi prisotni. 

 

4. Svetu zavoda podajam predlog predstavnic zaposlenih, da Svet zavoda OŠ 

Gradec v bodoče korespondenčno potrjuje zapisnike. Predlagamo, da zapisnikar 

in predsednica sveta zavoda uskladita zapisnik seje, zapisnikar pa ga pošlje 

vsem članom Sveta zavoda OŠ Gradec ter ravnatelju v roku 8 dni, nato imajo vsi 

člani in ravnatelj v roku 8 dni možnost podati pripombe na zapisnik. Po izteku 

tega roka se popravljen zapisnik v roku 8 dni potrdi korespondenčno. Podane 

pripombe vsi člani sveta zavoda in ravnatelj posredujejo zapisnikarju, vsem 

ostalim članom ter ravnatelju v vednost. Po potrditvi zapisnika, predsednica 

sveta zavoda objavi zapisnik skupaj s prilogami (z izjemo zadev, ki imajo oznako 

tajno) na šolski spletni strani. 

 

Priporočilo: Svet zavoda OŠ Gradec bo v bodoče korespondenčno potrjeval zapisnike. 

Zapisnikar in predsednica sveta zavoda bosta uskladila zapisnik seje, zapisnikar ga bo nato 

poslal vsem članom Sveta zavoda OŠ Gradec ter ravnatelju v roku 8 dni, nato imajo vsi 

člani in ravnatelj v roku 8 dni možnost podati pripombe na zapisnik. Po izteku tega roka se 
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popravljen zapisnik v 8 dneh potrdi korespondenčno. Podane pripombe vsi člani sveta 

zavoda in ravnatelj posredujejo zapisnikarju, vsem ostalim članom ter ravnatelju v 

vednost. Po potrditvi zapisnika, predsednica sveta zavoda objavi zapisnik skupaj s 

prilogami (z izjemo zadev, ki imajo oznako tajno) na šolski spletni strani. 

S priporočilom so se strinjali vsi prisotni. 

 

5. Svetu zavoda podajam predlog predstavnic zaposlenih, da se v tem mandatu 

posodobi pravne akte vezane na delovanje sveta zavoda in da se jih uskladi z 

pravnimi akti, ki so jim nadrejeni. 

 

Priporočilo: Svet zavoda OŠ Gradec bo v času mandata posodobil pravne akte vezane na 

delovanje sveta zavoda in jih uskladil z pravnimi akti, ki so jim nadrejeni. 

S priporočilom so se strinjali vsi prisotni. 

 

Nada Golouh je predlagala, da se najprej, morda že do naslednje seje sveta zavoda, pripravi 

predlog pravilnika o volitvah zaposlenih v svet zavoda. 

S priporočilom so se strinjali vsi prisotni. 

 

K tč. 6 –  Razno 

 

Nuška Štros je sejo sveta zavoda zapustila ob 20.30. 

1. Damjan Štrus je predlagal, da se sestavi komisija za novogradnjo telovadnice v Hotiču, 

ki bo sodelovala z Občino Litija kot aktivni partner, in sicer: ravnatelj, vodja POŠ Hotič, 

predstavnik krajevne skupnosti Hotič, predstavnik Sveta staršev OŠ Gradec in 

predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec. Sestanek bo že v sredo, 6. 12. 2017. 

 

2. Ravnatelj Damjan Štrus je predstavil: 

 

a) veljavni cenik uporabe oz. najema šolskih prostorov v popoldanskem času zunanjim 

uporabnikom in cenik storitev za izdajo izpisa iz evidence.  Pozanima se, kdaj so bile 

cene nazadnje usklajene z indeksom rasti cen, pripravi predlog za nove, ki morajo biti 

konkurenčne in jih predstavi svetu zavoda.  

 

b) zamenjava ključavnice za garderobno omarico učenca, ki jo izgubi ali poškoduje, se 

staršem oz. skrbnikom zaračuna 15€.  

 

 

SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje ceno 15 € za menjavo ključavnic garderobnih omaric 

učencev.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

http://www.osgradec.si/
mailto:info@osgradec.si


 
 

 

 
Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija 

Tel.: 01/8973-300 Fax.: 01/8973-329 
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155 

Spletna stran: http://www.osgradec.si,  
                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si               

 

Seja Sveta zavoda OŠ Gradec se je zaključila ob 20.50. 

 

 

Zapisala: Renata Fele                                                                                  Predsedujoča: Anita Kušar                                            
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