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Zapisnik 7. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v ponedeljek, 16. 4. 2018, ob 18.00 uri v 

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

 

Prisotni člani: Barbara Avbelj, Nada Golouh, Mateja Gorše, Anita Kušar, Tadeja Resnik, Tanja 

Vesel, Marko Zajc (od 18.30 ure dalje),  Janez Žgajnar  

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele, Urška Pišek 

 

Zapisnikar: Tadeja Resnik 

 

Sejo Sveta zavoda OŠ Gradec je s pozdravom navzočim pričela predsednica Mateja Gorše. 

Preverila je prisotnost članov: od 11 članov Sveta zavoda OŠ Gradec je bilo prisotnih 7 

članov, kar pomeni sklepčnost na seji. 3 člani so bili opravičeno odsotni. En član se je 

opravičil, da se bo seje udeležil z zamudo. 

 

Po predhodnem dogovoru, na željo gospe Renate Fele, se je za obdobje mandata določil 

drug zapisnikar in sicer bo to Tadeja Resnik, članica sveta zavoda. V primeru njene 

odsotnosti, predsednica sveta zavoda določi drugega zapisnikarja. 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik za zapisnikarico sej svetov zavodov v 

mandatu 2017-2021, v njeni odsotnosti zapisnikarja določi predsednica sveta zavoda. 

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

 

Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika in sklepov 5. redne seje ter 6. korespondenčne seje 

2. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017 

3. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda  

4. Razno   

 

Nada Golouh  je predlagala zamenjavo vrstnega reda predlaganega dnevnega reda in sicer, 

da člani sveta zavoda najprej obravnavajo 3. točko  in nato 2. točko dnevnega reda.  
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Spremenjeni dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika in sklepov 5. redne seje ter 6. korespondenčne seje 

2. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda  

3. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017 

4. Razno   

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje spremenjen dnevni red 7. redne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

 

K točki 1 – Pregled sklepov 5. redne seje ter zapisnika 6. korespondenčne seje 

 

Predsednica je prebrala sklepe 5. redne seje : 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjen dnevni red 5. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 

SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 3. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 4. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

 

SKLEP št. 4:  Revizor v  bodoče v svojem poročilu poroča tudi o gospodarni rabi sredstev in 

gospodarnosti šole. 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2017. 

 

SKLEP št. 6: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 26.887 eur se v letu 2018 

nameni za  nakup osnovnih sredstev in investicijsko  vzdrževanje. 

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2018. 

 

SKLEP št. 8: Člani sveta zavoda pregledajo predlog pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – 

predstavnikov delavcev v svet zavoda do 16. 3. 2018. Pripombe in dopolnitve označene z 

rdečo barvo posredujejo predsednici sveta zavoda in vsem članom sveta zavoda v vednost po 

elektronski pošti. 
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SKLEP št. 9:  Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis gradiva z vnesenimi popravki do 

naslednje seje sveta zavoda, ko se bo o predlogu pravilnika glasovalo. 

 

SKLEP št. 10:  Člani sveta zavoda potrjujejo naslednje člane Pritožbene komisije OŠ Gradec za 

naslednje mandatno obdobje (2018 – 2022): 

 

1. ANICA BRVAR, profesorica razrednega pouka, POŠ Kresnice 
2. NINA DORIĆ, profesorica razrednega pouka, MŠ  
3. ALENA ĐAFIĆ-DEDIĆ, logopedinja, MŠ  
4. BERNARDA IMPERL, profesorica predmetnega pouka, POŠ Vače 
5. BARBARA KODRMAN, profesorica razrednega pouka, POŠ Vače 
6. ANITA MIKŠA, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
7. SAŠA SETNIČAR JERE, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
8. NUŠKA ŠTROS, profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič 
9. ANA TERZIĆ, profesorica razrednega pouka, POŠ Jevnica 
10. ALEŠ BREGAR, predstavnik staršev  
11. JANEZ ŽGAJNAR, predstavnik staršev  
12. TANJA BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 
13. NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR, svetovalna delavka, OŠ Litija 
14. MARKO ZAJC, predstavnik ustanoviteljice  
 

SKLEP št. 11: Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne, 30. 1. 

2018, in ob pridobitvi obeh poročil, ocenil delovno uspešnost obeh ravnateljev v koledarskem 

letu 2017, skladno z obdobjem opravljanja funkcije.  

 

SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne, 30. 1. 

2018, pozove prejšnjo ravnateljico go. Tatjano Gombač in zdajšnjega ravnatelja g. Damjana 

Štrusa, da do 30. 3. 2018 pripravita poročilo o svojem delu za leto 2017, skladno z obdobjem 

opravljanja funkcije. 

 

SKLEP št. 13: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da 

do 9. 3. 2018 pripravi in pošlje poziv ge. Tatjani Gombač (ravnateljici v obdobju od 1. 1. 2017 

do 30. 6. 2017) in g. Damjanu Štrusu (ravnatelju v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017) za 

pripravo poročil o njunem delu. 

 

Predsednica sveta zavoda je prisotnim članom podala pojasnilo o realizaciji 13. sklepa:  

Do 5. 3. 2018 je pripravila poziv in navodila za pripravo poročila o delu ravnatelja za leto 

2017, ki ju je 5. 3. 2018 ob 9:43 in 9:44 po elektronski pošti posredovala ge. Gombač in g. 

Štrusu ter v vednost vsem članom sveta zavoda.  
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SKLEP – 6. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 5. seje 

Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 6. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

 

 

K točki 2 - Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda 

 

Predsednica je predstavila potek oblikovanja in spreminjanja predloga pravilnika o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda: 
 

• Na 5. redni seji, 26. 2. 2018 so bili člani sveta zavoda seznanjeni z osnutkom 
pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov zaposlenih v svet 
zavoda. 

• 26. 2. 2018 smo na interni spletni strani šole predlog pravilnika predstavili 
zaposlenim, ki so imeli možnost podati svoje pripombe in predloge do 7. 3. 2018 
na el. naslov predsednice sveta zavoda. 
Predlogov in pripomb s strani strokovnih delavcev šole ni bilo.  

• Do 16. 3. 2018 so imeli možnost podati pripombe in predloge tudi člani sveta 
zavoda. Vsi podani predlogi in pripombe članov so se upoštevali. Nato je 
predsednica sveta zavoda pripravila čistopis vseh gradiv. 

• 17. 3. 2018 je predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec pravilnik dala v lektoriranje 
ge. Stanki Sirk. 

 
Nado Golouh je zanimalo ali imajo dostop do interne spletne strani šole tudi drugi delavci 
šole (tehnično - administrativno osebje). Predsednica je pojasnila, da najverjetneje ne, da se 
bo o tem pozanimala in obljubila, da bo z omenjenim pravilnikom seznanila tudi druge 
zaposlene, ki bodo prav tako lahko podali svoje morebitne predloge in pripombe. Le-ti se 
bodo prav tako upoštevali naknadno, po že sprejetem pravilniku. 
 
Člani sveta zavoda so skupaj z vabilom na 7. sejo sveta zavoda že prejeli čistopis Pravilnika  o 
volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda s pripadajočimi 
prilogami v elektronski obliki. 
 
Nada Golouh je pohvalila delo predsednice in članic sveta zavoda – predstavnic zaposlenih 
pri pripravi Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. 
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Na sejo je ob 18.30 prišel član sveta zavoda, Marko Zajc. 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov -

predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

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

 

K točki 3 – Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017 

 

Na sejo je ob 18.30 prišel ravnatelj, Damjan Štrus. 

 

Predsednica je povabila ravnatelja Damjana Štrusa k predstavitvi svojega dela.  

 

Ravnatelj je predstavil naslednje točke:   

• predlagal je abonmajske predstave za 1. triado v naslednjem šolskem letu (poskusno za 
matično šolo): 

~ dopoldanski čas, 3-krat ali 4-krat v letu, trajanje do 30 minut za učence 1. triade (jih 
pišemo kot ure SLO) – 3 predstave 9 EUR (v naslednjem šolskem letu) 

~ v torek, 28. 11. 2017 se je sestal z vodji projektov - vse aktivnosti tečejo, vodje sprotno 
objavljajo potek projektov na šolski spletni strani 

 
Poročilo o delu: 

• izboljšanje materialnih pogojev: Valtex (POŠ Vače), Biotera (odvoz bioloških odpadkov, MŠ), 
uspešno uveljavljanje zavarovalniških škodnih primerov (frekvenčni regulator, okno POŠ 
Kresnice), dimnikarstvo Dobravec 

• donacije za otroško igrišče MŠ 

• načrtovana jesenska akcija zbiranja sredstev za učila in učne pripomočke 

• investicijski načrt 2019: topla linija in nakup novih aparatov v kuhinji na MŠ (lupilnica 
krompirja, plinski štedilnik, plinska kuhinjska prekucna ponev) 

• opravljena dela so popisana v poročilu 

• 32 opravljenih hospitacij in razgovorov po hospitacijah 

• zajtrki na podružnicah: od 7.00 do 8.00 (november 2017, marec 2018) 
 
Poročilo o dogajanju na šoli: 

• NVO gre v šolo: 6. 10., 28 društev (spoznajmo življenje lokalnega okolja) 

• 31. 1.: 95 tez na vratih, okrogla miza o tezah 

• obisk predsednika Pahorja 28. 2. 

• sodelovanje s starši (Sam svoj mojster) 25. 10., 20. 12. 7. 3. in 18. 4. 

• skupna prireditev za upokojene OŠ Litija in OŠ Gradec 19. 1. 

• sodelovanje na pustnem karnevalu 

• dnevi dejavnosti se izvajajo po letnem načrtu 

• tekmovanja v znanju potekajo; športna tekmovanja: gostili prvenstvo v odbojki, četrtfinale v 
rokometu za dekleta v Športni dvorani v Litiji 

• izpeljani 2 šoli za starše (Bogdan Polajnar) 
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Vzgojno delo: 

• sodelovanje v razgovorih z učenci v moji pisarni (zamujanje v šolo, neudeleževanje pouka, 
razgovori pred šolo v naravi, pogovori ob vzgojni problematiki), nagovori pred NPZ, pogovori z 
učenci, ki imajo status športnika in učitelji izrazijo kakšen pomislek o njihovem odnosu pri 
pouku 

• razgovori s starši ob vzgojnih problematikah in nasilju (psihično in fizično) 

• državljanska vzgoja: Uvajanje šolskih proslav/obeležij ob praznikih, na katere se izobeša SLO 
zastava (šolski radio, proslave v jedilnici, predavalnici) 

 
Izobraževalno delo: 

• izobraževanje čuječnost (2-krat za celotni UZ) 

• izobraževanje SAM (avtizem, Sabina Korošec) – 2-krat za vse zaposlene – prva šola v SLO 
vključena v ta projekt; pridobili bomo tudi modro zastavo: prva »SAM prijazna šola« za otroke 
z avtizmom 

• lastna izobraževanja učiteljev 
 
Finančni del: 

• POŠ Vače: popravilo peči, popravilo steklokeramične plošče, ureditev sobe za šolski radio 

• donacije za šolska igrišča (matična šola, Jevnica, Kresnice) 

• POŠ Hotič: aktivnosti, ki se nanašajo na novogradnjo, peskovnik, ciprese, klopi, satovje, 
smrekica za škornje 

• POŠ Kresnice: servis strehe, obnova lica šole, mirni kotiček za učenca z avtizmom, 
izobraževanje za učitelje in starše (SAM), koš, gola, peskovnik, doasfaltiranje igrišča 

• prenova WC-jev in kopalnic na POŠ Jevnica 

• menjava vseh žarnic v šolski telovadnici; smo pred menjavo košarkarskih tabel in mrežic na 
zunanjem igrišču ter zaščiti drogov košev 

• v sodelovanju s KK Litija iščemo možnost za menjavo košev v telovadnici, ki bi omogočili 
igranje košarkarskih ligaških tekem mlajših selekcij 

• matična šola: napis nad vhodom, hladilnik v jedilnici, ureditev mirne sobe in posledično nova 
soba za šolski radio (še neurejeno), urejena 1 miza v učilnici TIT (ostalih 10 čaka na čas šolskih 
počitnic) 

• pridobitev sredstev za projekt SIO2020; 6.610,45 EUR, 15.626,02 EUR, 12.216,88 EUR, 
6.610,45 EUR 

• predlogi na svetu staršev: 
o Abonmaji na POŠ in v povezavi z vrtcem – povezava 
o Božično novoletni bazar je malo pozno: kakšen teden ali 14 dni prej – zadnji teden 

novembra; 

 

 
Po predstavitvi poročila je predsednica odprla razpravo v povezavi z ravnateljevim delom. 
 
 
G. Nada Golouh je zastavila vprašanja: 
 

1. Ali smo že pridobili naziv SAM, prijazna šola? 
Ravnatelj je pojasnil, da bomo ta naziv pridobili z zaključenim izobraževanjem, ki bo 
izpeljano 17. 4. 2018. 
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2. Kako je potekal zajtrk po POŠ? 
Ravnatelj je pojasnil, da je obiskal vse podružnice dvakrat, tam se je najprej z vodji šol 
sprehodil po POŠ, potem pa je nadaljeval kratek sestanek z vsemi ostalimi 
zaposlenimi. 

 
Po končani razpravi je predsednica sveta zavoda prosila gospoda ravnatelja, da sejo zapusti. 
Ravnatelj Damjan Štrus je sejo zapustil ob 19.05. 
 
Pred ugotavljanjem delovne uspešnosti ravnateljev, je predsednica članom predstavila in 
predložila uradne zabeležke, vezane na ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljev: 
 

1. URADNI ZAZNAMEK (UZ 1): e-pošta posredovana g. Gregorju Mohorčiču MIZŠ 
2. URADNI ZAZNAMEK (UZ 2): e-pošta posredovana na Aktuar 
3. URADNI ZAZNAMEK (UZ 3): odgovor g. Počka iz podjetja Aktuar 
4. URADNI ZAZNAMEK (UZ 4): E-pošta POZIV ZA PRIPRAVO POROČILA ge. Gombač in g. 

Štrusu  
5. URADNI ZAZNAMEK (UZ 5): E-pošta odgovor ge. Tatjane Gombač 
6. URADNI ZAZNAMEK (UZ 6): E-pošta tajnice VIZ ge. Fele o klicu g. Banjeca 
7. URADNI ZAZNAMEK (UZ 7): Telefonski pogovor z g. Živkom Banjacem (obrazložitev o 

ocenjevanju ravnatelja) 
8. URADNI ZAZNAMEK (UZ 8): E-pošta odgovor g. Štrusa NA POZIV 

 
Priloga 1: UZ 1, UZ 2, UZ 3, UZ 4, UZ 5, UZ 6, UZ 7 in UZ 8 
 
Predsednica je predlagala popravek 11. sklepa  5. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 
 
Popravek se glasi: 
 

SKLEP št. 5:  Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne, 30. 

1. 2018, ocenil delovno uspešnost obeh ravnateljev v koledarskem letu 2017, skladno z 

obdobjem opravljanja funkcije. 

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

 

Predsednica je poročala o postopku pridobitve mnenja zaposlenih o delovni uspešnosti 

ravnateljev: 

• 26. 3. 2018 je bil sestanek članic sveta zavoda – predstavnic zaposlenih, na 

katerem so se slednje dogovorile o postopku pridobitve mnenja zaposlenih. 

• 27. 3. 2018 je bila zaposlenim na jutranjem delovnem sestanku ustno podana 

informacija o prihajajoči objavi na interni spletni strani šole. 

• 28. 3. 2018 smo na interni spletni strani objavili poziv zaposlenim, da lahko podajo 

svojo oceno delovne uspešnosti ravnateljev. Hkrati so bila objavljena tudi  

navodila, letno poročilo za 2017, poročilo ravnatelja in okrožnica MIZŠ.  
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• 28. 3. 2018 so bila podana kratka navodila članicam komisije za ugotavljanje 

delovne uspešnosti ravnateljev po elektronski pošti. 

• 3. 4. 2018 je potekal sestanek članic SZ – predstavnic zaposlenih na katerem smo 

pripravilI navodila o poteku ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljev (mnenje 

zaposlenih) in predlog zapisnika za članice komisije ter dogovor o upoštevanju 

pridobljenih ocen. 

• 4. 4. 2018 je potekal sestanek članic komisije in predsednice sveta zavoda. 

Predsednica je podala pisna in ustna navodila. 

• 5. 4. 2018 so imeli zaposleni možnost podati svojo oceno delovne uspešnosti 

ravnateljev.  

 

Predsednica sveta zavoda je prebrala ugotovitve komisije za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljev. Podpisan originalni zapisnik in seznam zaposlenih, ki so podali svojo oceno, se 

hrani v zapečateni pisemski ovojnici skupaj z ocenjevalnimi listi in sicer v ognjevarni omari pri 

tajnici VIZ Renati Fele. 

 

Zaposleni so svoje mnenje o delovni uspešnosti ravnateljev posredovali na ocenjevalnih 

listih, v četrtek, 5. 4. 2018 med 7.00 in 7.50 ter med 12.20 in 14.20 na edinem volišču v 

učilnici SLO 2, na matični šoli. Članice volilne komisije so bile Tina Hojnik, Suzana 

Mežnaršič, Judita Nemeček.  

 

Po končanem ocenjevanju so članice komisije začele z ugotavljanjem rezultatov ob 14.25 

uri. 

Ugotovljeno je, da je od 112 volivcev, vpisanih v volilni imenik, ocenjevalo 51 volivcev.  

Neuporabljenih je ostalo 122 ocenjevalnih listov za ugotavljanje delovne uspešnosti, od 

tega 61  od ge. Tatjane Gombač  in 61 od g. Damjana Štrusa.  

V skrinjici se je nahajalo 101 ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti, od tega 

50 za go. Tatjano Gombač  in 51 za g. Damjana Štrusa.  

Neveljavnih je bilo  5 ocenjevalnih listov za ocenjevanje delovne uspešnosti, od tega 3 od 

ge. Tatjane Gombač  in 2 od g. Damjana Štrusa.  

Veljavnih je bilo  96 ocenjevalnih listov za ocenjevanje delovne uspešnosti, od tega 47 od 

ge. Tatjane Gombač  in 49 od g. Damjana Štrusa. 
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Po veljavnih ocenjevalnih listih je ga. Tatjana Gombač na podlagi predlaganih vrednosti 

zaposlenih prejela naslednjo aritmetično vrednost za posamezne kriterije: 

 

Zap.št. Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen zaposlenih po 

kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

1. Realizacija obsega programa 20,40% do 25% 

2. Kakovost izvedbe programa 25,53% do 35% 

3. Razvojna naravnanost zavoda 24,64% do 35% 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev 3,23% do 5% 

 73,80%  

 

Po veljavnih ocenjevalnih listih je g. Damjan Štrus na podlagi predlaganih vrednosti 

zaposlenih prejel naslednjo aritmetično vrednost za posamezne kriterije: 

 

Zap.št. Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen zaposlenih po 

kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

1. Realizacija obsega programa 23,12% do 25% 

2. Kakovost izvedbe programa 29,51% do 35% 

3. Razvojna naravnanost zavoda 30,96% do 35% 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev 4,31% do 5% 

 87,90%  

 

Ugotavljanje rezultatov je bilo končano ob 15.20 uri. Ob 15.25 je bilo zapečateno gradivo 

posredovano tajnici VIZ ge. Renati Fele, ki je gradivo shranila v ognjevarno omaro in sicer 

v del namenjen hrambi gradiva Sveta zavoda OŠ Gradec. 
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Predsednica je predstavila predhodni dogovor članic sveta zavoda - predstavnic zaposlenih 

glede upoštevanja ocen zaposlenih. Ocene zaposlenih se bodo upoštevale tako, da bo 

predsednica na svojem ocenjevalnem listu zapisala aritmetične vrednosti ocen, ki so jih 

podali zaposleni, ostale članice bodo glasovale samostojno. 

 

Predsednica je podala pisna navodila članom sveta zavoda glede ugotavljanja delovne 

uspešnosti ravnateljev, ki so oblikovana na podlagi priporočil MIZŠ podanih v okrožnici 6034-

2/2012/7 z dne 15. 2. 2012 ter omenjeno okrožnico. Predstavljene so bile ocene zaposlenih. 

 

Sledila je razprava o načinu glasovanja. Člani so se v strinjali, da glasovanje poteka tajno. 

Predlagan je bil sklep: 

 

SKLEP št. 6: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev 

podali tajno. 

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

 

Sledilo je ocenjevanje članov sveta zavoda. 

 

Rezultate je v sistem Excel, ki je izračunal aritmetične vrednosti vseh podanih ocen, vnašala 

Anita Kušar ob pomoči Nade Golouh in Marka Zajca.  

 

Po oddanih ocenjevalnih listih je ga. Tatjana Gombač na podlagi predlaganih vrednosti 

članov Sveta zavoda OŠ Gradec prejela naslednjo aritmetično vrednost za posamezne 

kriterije: 

 

Zap.št. Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen članov sveta 

zavoda po kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

1. Realizacija obsega programa 21,25% do 25% 

2. Kakovost izvedbe programa 29,00% do 35% 

3. Razvojna naravnanost zavoda 26,25% do 35% 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev 2,88% do 5% 

 79,38%  
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Po oddanih ocenjevalnih listih je g. Damjan Štrus na podlagi predlaganih vrednosti članov 

Sveta zavoda OŠ Gradec prejel naslednjo aritmetično vrednost za posamezne kriterije: 

 

Zap.št. Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen članov sveta 

zavoda po kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

1. Realizacija obsega programa 24,13% do 25% 

2. Kakovost izvedbe programa 33,13% do 35% 

3. Razvojna naravnanost zavoda 33,75% do 35% 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev 4,50% do 5% 

 95,51%  

 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljev je ga. Tatjana Gombač za leto 2017 skladno z obdobjem opravljanja funkcije 

dosegla 79,38% vrednost. 

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

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2017 skladno z obdobjem opravljanja funkcije 

dosegel 95,51% vrednost. 

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

 

K točki 4 – Razno 

 

Predsednica je povprašala člane sveta zavoda, ali bi pod točko razno želeli razpravljati še o 

kakšni temi. 

 

Nada Golouh je pozvala k izmenjavi mnenj o temi iz Sveta staršev OŠ Gradec, ki jo je 

izpostavila ga. Meta Ponebšek na podlagi revizijskega poročila Občine Litija in sicer o 

zniževanju materialnih stroškov na OŠ Gradec. Predlagala je, da se naredi konkretna analiza 
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o stroških šole, da se o tem dobijo dokazila. Gospod ravnatelj je potrdil, da bo do naslednje 

seje sveta zavoda pripravil analizo stroškov in jo dal v diskusijo članom sveta zavoda. 

 

Tanja Vesel je izpostavila problematiko slabega obiska staršev na skupnih roditeljskih 

sestankih in predavanjih za starše. Pred sejo Sveta zavoda OŠ Gradec je o omenjeni 

problematiki obvestila že predsednico Sveta staršev Nado Golouh, z namenom, da se starše 

seznani in poišče morebitne rešitve. Predstavniki staršev so bili prepričani, da je bil obisk 

zadnjega predavanja g. Polajnarja izredno dobro obiskan, niso pa bili seznanjeni z dejstvom, 

da so se predavanja udeležili tudi učitelji v okviru izobraževanja. Predlagala je, da tudi člani 

sveta zavoda razmislijo o možnih rešitvah in ukrepih za izboljšanje stanja. 

S strani staršev je bil podan predlog, da se vsa tovrstna obvestila pošiljajo po elektronski 

pošti in ne v papirnati obliki, saj nekateri učenci pozabijo pravočasno obvestila pokazati 

staršem. 

 

Predsednica se je zahvalila vsem prisotnim in zaključila sejo ob 20.17 uri. 

 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                 Mateja Gorše 

 

 

Opomba: Zaradi varovanja osebnih podatkov so posamezni deli besedila prekriti. Vpogled v 

celotni zapisnik je možen v tajništvu OŠ Gradec. 
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