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Zapisnik 2. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 7. 12. 2017, ob 19.30 uri v 

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

 

Prisotni člani: Nada Golouh, Janez Žgajnar, Filip Fele, Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, 

Nuška Štros, Tanja Vesel. 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, Sandra Železnik, Tadeja Resnik 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Barbara Avbelj, Marko Zajc 

 

Sejo Sveta zavoda je s pozdravom navzočim pričela Anita Kušar. Preverila je prisotnost: od 11 

članov Sveta zavoda je bilo 8 prisotnih članov, kar pomeni sklepčnost na seji. 3 člani so bili 

opravičeno odsotni. 

Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Zaključek dela mandatno-verifikacijske komisije in poročilo o volitvah predstavnikov 

delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec  

3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda OŠ Gradec 

4. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 2. seje. 

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

 

K točki 1 – Pregled zapisnika 1. redne seje 

 

Anita Kušar je prebrala sklepe 1. redne seje : 

 

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

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 31. izredne seje Sveta zavoda 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.  
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SKLEP št. 4:  Svet zavoda za predsednika mandatno – verifikacijske komisije imenuje Marka 

Zajca. 

    

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

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

 

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

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

 

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

učencev.  

 

SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 1.  seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 7 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1 

član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

K točki 2 – Zaključek dela mandatno–verifikacijske komisije in poročilo o volitvah 

predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec 

 

Na 1. seji sveta zavoda so bili imenovani Marko Zajc (predstavnik ustanoviteljice), Janez 
Žgajnar (predstavnik staršev) in Nuška Štros (predstavnica zaposlenih) za mandatno-
verifikacijsko komisijo. Za predsednika  komisije je bil imenovan  Marko Zajc. 
Komisija je delo opravila in ga zaključila 2/3 zaradi pomisleka članov sveta zavoda glede 
neveljavnih glasovnic, ki so bile pridobljene na volitvah za predstavnike zaposlenih v Svet 
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zavoda OŠ Gradec. Od 8 neveljavnih glasovnic, ki jih je volilna komisija priložila k poročilu, je 
mandatno-verifikacijska komisija potrdila 2 neveljavni glasovnici, od katerih je bila ena 
neizpolnjena, prazna, na drugi pa so bili trije glasovi namenjeni kandidatkam POŠ in 2 
kandidatkam MŠ, kar je bilo neskladno s sklepom o razpisu volitev predstavnikov zaposlenih 
v svet zavoda, sprejetim dne, 26. 10. 2017. Na ostalih šestih glasovnicah so bile obkrožene 
samo 4 številke pred imenom in priimkom kandidatke, zato se je odprla razprava glede 
neveljavnih glasovnic. Člani sveta zavoda so pridobili mnenje strokovnega svetovalca pravne 
službe SVIZ-a, Janeza Reška. 
_______________________________________________________________________ 
 
VPRAŠANJE NASLOVLJENO NA PRAVNO SLUŽBO SVIZA: 
 
Danes smo imeli prvo sejo, na kateri je mandatno-verifikacijska komisija pregledala 
glasovnice. Kar osem glasovnic je bilo po mnenju volilne komisije neveljavnih. Zanima me 
naslednje: ali so glasovnice, na katerih je obkroženo manj kandidatov, kot je določila volilna 
komisija, tudi neveljavne? 

Urška Pišek, 
Sindikalna zaupnica OŠ Gradec 

 
Spoštovani, take glasovnice so veljavne, saj je iz njih jasno razvidna volja glasujočih. 
To dodatno potrjuje še zapis v aktu o ustanovitvi. 
Očitno določenih glasujočih ni zadostno 'prepričalo' pet kandidatov, pač pa manj. 
 
Lep pozdrav. 
Janez Rešek 
Strokovni sodelavec za pravne zadeve 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Glede na pridobljeno mnenje se je Svet zavoda OŠ Gradec odločil, da povabi na sejo 

predsednico volilne komisije za volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, za dodatno 

pojasnilo. 

Anita Kušar je predala besedo Sandri Železnik, predsednici volilne komisije. 

 

Sandra Železnik je prisotnim članom razložila, kako so potekale volitve.  

Volilna komisija je med štetjem glasov med neveljavne glasovnice uvrstila 8 glasovnic na 
katerih volivci niso obkrožili 3 predstavnikov MŠ in 2 predstavnikov POŠ, kot je velevalo 
navodilo. Na podlagi 6. odstavka 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija je volilna komisija ocenila, da so 
neveljavne glasovnice tiste, na katerih je obkroženih več1  kot 5 kandidatov.  

                                                 
1 Navedba v odloku: neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je 

neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.  
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Volilna komisija je predpostavila, da ob manj obkroženih kandidatih velja analogna dikcija 

kot, če je volivec glasoval za več kot 5 kandidatov. Take glasovnice je klasificirala za 

neveljavne.   

 
Anita Kušar je povedala, da je bilo po njenem mnenju delovanje volilne komisije korektno. 

Predlagala je, da mandatno-verifikacijska komisija glasovnice, ki jih je volilna komisija ocenila 

kot neveljavne, ponovno pregleda. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda v mandatno–verifikacijsko komisijo imenuje: Filipa Feleta, 

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

predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec.  

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 6 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 2 

člana sta se pri glasovanju vzdržala. Sklep je bil sprejet. 

 

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

Žgajnarja. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 7 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1 

član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

Člani mandatno-verifikacijske komisije so pričeli s ponovnim pregledom poročila o poteku 

volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda. Pregledali so tudi glasovnice s strani volilne 

komisije klasificirane kot neveljavne. Glede na pridobljeno pravno mnenje in 25. člen Odloka 

o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini 

Litija, so izločili dve neveljavni glasovnici (eno prazno in eno, na kateri so bili trije glasovi 

namenjeni kandidatkam iz POŠ in dva glasova kandidatkam iz MŠ, kar ni bilo v skladu 

sklepom o razpisu volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, sprejetim 26. 10. 2017). 

Ostalih šest glasovnic, na katerih je bilo obkroženih manj kot pet kandidatk, bilo pa je moč 

razbrati voljo volivcev,  pa uvrstili med veljavne glasovnice. Po ponovnem štetju glasov so 

ugotovili, da imata dve kandidatki, Nuška Štros in Tadeja Resnik, enako število glasov.  

 

Glede na 25. člen Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju 

osnovnega šolstva v Občini Litija, ki pravi: »Če sta dva ali več kandidatov iz MŠ, POŠ ali enote 

zavoda dobila enako število glasov, se za izvolitev predstavnika v svet zavoda v drugem krogu 

uporabi žreb, ki se izvede na prvi naslednji seji sveta zavoda.« je predsednik mandatno-

verifikacijske komisije opravil žreb. 

    

SKLEP št. 5: Svet zavoda predlaga Janeza Žgajnarja, da opravi žreb med kandidatkama, ki 

imata enako število glasov. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
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Na podlagi sklepa je žreb izvedel predsednik mandatno-verifikacijske komisije, Janez Žgajnar. 

V vsaki od dveh zaprtih kroglic se je nahajal listek z imenom in priimkom ene od kandidatk z 

enakim številom prejetih glasov. Janez Žgajnar je izvlekel kroglico, v kateri se je nahajal listek 

kandidatke Tadeje Resnik.  

 

 SKLEP št. 6: Z žrebom je bila za peto predstavnico zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec 

izbrana Tadeja Resnik.  

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

Člani mandatno–verifikacijske komisije predlagajo, da Sandra Železnik, predsednica volilne 

komisije, pripravi dopolnitev k poročilu o poteku volitev predstavnikov zaposlenih v svet 

zavoda. Prav tako mora volilna komisija novoizvoljeni peti predstavnici zaposlenih, Tadeji 

Resnik, izdati potrdilo o izvolitvi, Nuški Štros pa potrdilo o izvolitvi preklicati. 

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda nalaga predsednici volilne komisije, Sandri Železnik,  da pripravi 

dopolnitev k poročilu o poteku volitev predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec. 

Prav tako mora volilna komisija novo izvoljeni peti predstavnici zaposlenih, Tadeji Resnik, 

izdati potrdilo o izvolitvi, Nuški Štros pa potrdilo o izvolitvi preklicati. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

Sejo sta ob 20.05 zapustili Nuška Štros in Sandra Železnik. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik kot peto predstavnico 

zaposlenih OŠ Gradec. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

K točki 3 – Izvolitev predsednika  in namestnika  predsednika Sveta zavoda OŠ Gradec 

 

Anita Kušar je povedala, da so po 11. členu Poslovnika o delu zavoda volitve predsednika in 

namestnika predsednika javne. Za predsednico je predlagala Matejo Gorše, za njeno 

namestnico pa Urško Pišek. 

Prisotni člani na predloga niso imeli pripomb. 
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SKLEP št. 9:  Za predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Matejo Gorše.  

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 7 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1 

član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP št. 10:  Za  namestnico predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Urško Pišek.  

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 7 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1 

član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

Anita Kušar je besedo predala novoizvoljeni predsednici Mateji Gorše. Le-ta se je članom 

sveta zavoda zahvalila za izkazano zaupanje in podporo. Povedala je, da se bo trudila 

opravičiti tako pričakovanja zaposlenih, ki so ji izkazali zaupanje, kot tudi pričakovanja vseh 

članov Sveta zavoda OŠ Gradec. V tem mandatu si novoizvoljena predsednica želi 

konstruktivnega delovanja, transparentnosti ter sprotnosti pri obveščanju zainteresirane 

javnosti. 

 

K točki 4 –  Razno                               

 

Med člani sveta zavoda je stekel pogovor o tem, ali se je ustanoviteljica že odzvala na poziv o 

nakazilu dodatnih sredstev za kritje materialnih stroškov, katerega smo jim poslali 30. 11. 

2017. Uradnega odziva s strani Občine Litija do 2. seje Sveta zavoda OŠ Gradec še ni bilo.  

Mateja Gorše je povedala, da je bilo na sestanku v zvezi z novogradnjo POŠ Hotič,  6. 12. 

2017, županu Občine Litija zastavljeno vprašanje »Kdaj bodo nakazana dodatna sredstva za 

kritje materialnih stroškov na OŠ Gradec«. Igorij Parkel je predstavnikom sveta zavoda podal 

predlog, da se poziv ponovno naslovi na Marjano Weilgoni Anžel. Zato se predsednico sveta 

zavoda pooblasti, da ponovno naslovi poziv za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje 

materialnih stroškov za leto 2017  na Občino Litija in sicer na Marjano Weilgoni Anžel. 

 

SKLEP št. 11: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da 8.12. 

2017 ponovno pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje materialnih stroškov 

za leto 2017 Marjani Weilgoni Anžel. V dopisu naj se navede tudi, da Svet zavoda pričakuje 

odgovor s stani Občine Litija v roku 10 dni, torej do 18. 12. 2017. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP št. 12: V začetku januarja 2018 predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelj 

pripravita dopis ustanoviteljici, v katerem podata obrazložitev, zakaj je prišlo do 

primanjkljaja za kritje materialnih stroškov in se ustanoviteljico pozove k dodelitvi 

manjkajočih sredstev. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

Nado Golouh je zanimalo, če ob neupoštevanju prihodkov in odhodkov za materialne 

stroške, lahko pričakujemo konec leta presežek za preostale prihodke in odhodke. 

Ravnatelj ji je odgovoril, da lahko pričakujemo presežek za preostale prihodke nad odhodki, 

vendar o višini še ne more govoriti. 

Povedal je, da bo v letu 2018 prva večja investicija v otroško igrišče na MŠ, med počitnicami 

pa načrtujemo sanacijo WC – jev na POŠ Jevnica, sledila bo zamenjava službenega vozila, 

sanacija centralne kuhinje… 

 

SKLEP št. 13: Morebiten presežek prihodkov na odhodki2 se rezervira za investicije in 

investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev v letu 2018. Ravnatelj o morebitnem 

presežku sproti obvešča predsednico sveta zavoda. 

Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 8 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 

nihče se ni vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

Seja Sveta zavoda OŠ Gradec se je zaključila ob 20.30. 

 

 

Zapisala: Renata Fele                                                              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Mateja Gorše 

                                                 
2 Izvzetje prihodkov in odhodkov za materialne stroške 
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