Zapisnik 18. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v torek, 23. 4. 2019, ob 18.00 uri v
prostorih zbornice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija
Prisotni člani: Nada Golouh, Sebastjan Gorenc (od 18.20 dalje), Mateja Gorše, Anita Kušar,
Tadeja Resnik, Tanja Vesel, Janez Žgajnar
Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus
Odsotni: Petra Bukovšek Batič, Urška Pišek, Marko Zajc
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 6 članov,
kar pomeni sklepčnost na seji. 2 članici sta bila opravičeno odsotni. 1 član je sporočil, da se bo
seje udeležil z zamudo.
Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov 16. (redne) in 17. (korespondenčne) seje in potrditev zapisnikov
Pregled revizijskega poročila
Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja
Razno

Predsednica je predlagala razširitev dnevnega reda, ker je prejela Sklep o razrešitvi in
imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Osnovna šola
Gradec.
Sledilo je glasovanje o razširjenem dnevnem redu:
Razširjen dnevni red:
1. Potrditev mandata novega člana (nadomestnega predstavnika ustanovitelja) Sveta
zavoda OŠ Gradec
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2.
3.
4.
5.

Pregled sklepov 16. (redne) in 17. (korespondenčne) seje in potrditev zapisnika
Pregled revizijskega poročila
Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja
Razno

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 18. redne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
Glasovalo je 6 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 1 – Potrditev mandata ge. Petre Bukovšek Batič (nadomestne predstavnice
ustanoviteljice) Sveta zavoda OŠ Gradec
Predsednica je prebrala Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega predstavnika
ustanovitelja v svetu javnega zavoda Osnovna šola Gradec in prisotne vprašala, ali se strinjajo
s potrditvijo ge. Petre Bukovšek Batič kot nadomestne predstavnice ustanoviteljice v svetu
zavoda OŠ Gradec.
Predlagala je ugotovitveni sklep:
UGOTOVITVENI SKLEP št.2: Svet zavoda potrjuje ge. Petri Bukovšek Batič mandat v Svetu
zavoda OŠ Gradec.
Glasovalo je 6 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Priloga 1: Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svetu
Javnega zavoda Osnovna šola Gradec

K točki 2 – Pregled sklepov 16. (redne) in 17. (korespondenčne) seje in potrditev zapisnika
Predsednica je prebrala vse sklepe 11. (redne) seje:
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 16. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec.
SKLEP št. 2: G. Filip Fele, član Sveta zavoda OŠ Gradec – predstavnik ustanoviteljice, je bil dne
6. 2. 2019 imenovan za podžupana Občine Litija. Zaradi nezdružljivosti funkcije Svet zavoda OŠ
Gradec pozove Občino Litija, da imenuje novega predstavnika ustanoviteljice.
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SKLEP št. 3: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da županu Občine
Litija pošlje POZIV za imenovanje novega predstavnika v Svet zavoda OŠ Gradec. V dopisu naj
se navede tudi, da naj Občina Litija novega člana imenuje v najkrajšem možnem času,
najkasneje do začetka aprila, pred naslednjo sejo sveta zavoda.
SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 12. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 13. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 14. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 15. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2018.
SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2018.
SKLEP št. 10: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 30.577 € se v letu 2019
nameni za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.
SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2019.
SKLEP št. 12: Svet zavoda se je seznanil s planom po denarnem toku za leto 2019.
SKLEP št. 13: Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda, da zastavi vprašanje vodstvu
ZD Litija v povezavi s stanjem glede pridobitve kadra za zgodnjo obravnavo otrok.
SKLEP št. 14: Svet zavoda imenuje koordinacijsko skupino, ki bo preučila možnost kandidiranja
OŠ Gradec na aktualnih razpisih. Koordinacijska skupina bo vodila dialog tudi z ostalimi
deležniki (ustanoviteljico, Razvojnim centrom Srce Slovenije, vladnimi službami idr.). Za vodjo
koordinacijske skupine se imenuje Urško Pišek, za člane skupine pa ravnatelja Damjana Štrusa,
predstavnika staršev Miho Jančarja in predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec Matejo Gorše.
Predsednica je pojasnila, da
 je bil dopis (Poziv k imenovanju novega predstavnika v Svet zavoda OŠ Gradec) Občini
Litija posredovan 6. 3. 2019;
 je v petek, 19. 4. 2019, prejela Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega
predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Osnovna šola Gradec.
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Priloga 2: URADNI ZAZNAMEK: e-pošta, posredovana županu Občine Litija dne 6. 3. 2019
V povezavi s 13. sklepom je predsednica pojasnila, da je bil dopis (ZOPOPP) ZD Litija
posredovan 18. 4. 2019. Predstavila je tudi odgovor ZD Litija, prejet 19. 4. 2019.
Predsednica meni, da je Svet zavoda OŠ Gradec v okviru svojih pristojnosti opravil vse
aktivnosti, vezane na problematiko povečanja števila otrok s posebnimi potrebami. Predlagala
je, da nadaljnjo komunikacijo z vodstvom ZD Litija vodi vodstvo OŠ Gradec in šolska svetovalna
služba.
Anita Kušar je poudarila, da je zdravstvo tisto, ki bi najprej moralo ukrepati v smeri
zagotavljanja ustrezne obravnave predšolskih otrok, da je sicer zakonsko področje dobro
urejeno, vendar v praksi neustrezno izvajano.
Ravnatelj je pojasnil, da je z direktorico ZD Litija govoril tudi glede sistemizacije logopeda v ZD
Litija.
Predlagal je, da bi bilo smiselno, da se povežeta tudi Vrtec Litija in ZD Litija.

Priloga 3: URADNI ZAZNAMEK: e-pošta, posredovana direktorici ZD Litija dne 18. 4. 2019
Priloga 4: URADNI ZAZNAMEK: odgovor direktorice ZD Litija z dne 19. 4. 2019
Do 21. 3. 2019 so člani imeli možnost podati pripombe in dopolnitve na zapisnik. Razen
dopolnitev ravnatelja predsednica ni prejela drugih predlogov in pripomb.
(Ob 18.20 je na sejo prišel g. Sebastjan Gorenc.)
SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 16. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednica je prebrala sklep 17. korespondenčne seje:
SKLEP – 17 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta za leto 2019.
SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 17. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
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K točki 3 – Pregled revizijskega poročila
Predsednici so se zastavila nekatera vprašanja, povezana s priporočili revizorja iz revizijskega
poročila za leto 2017, zato se je pred začetkom revizije na predlog ravnatelja obrnila na g.
Pernerja iz CPA Perner, d. o. o. Zanimalo jo je predvsem, kakšna je vloga sveta zavoda pri
opozorilih ustanoviteljici, da zagotavlja dovolj finančnih sredstev za delovanje zavoda.
Omenila je, da je bilo Občini posredovanih več pozivov, ki niso bistveno prispevali k zagotovitvi
vseh sredstev s strani ustanoviteljice. Z revizorjem sta se podrobneje pogovarjala o potencialni
nevarnosti dolgoročnejšega nenamenskega koriščenja sredstev, saj pri viru »občina« prihaja
do neskladja med prihodki, ki jih OŠ zagotavlja Občina, in odhodki, ki jih mora pokrivati Občina
po 82. členu ZOFVI. Na ta način prihaja do finančnega primanjkljaja, kar z drugimi besedami
pomeni, da določen delež »občinskih« materialnih stroškov pokrivajo drugi financerji
(dejavnosti). Revizor je predlagal tudi sprejem ustreznega sklepa.
Predsednica je predstavila tudi bistvene poudarke iz Revizijskega poročila za leto 2018:


Zaključno mnenje o pravilnosti poslovanja OŠ Gradec za leto 2018 je, da je bilo
poslovanje OŠ Gradec v letu 2018 v vseh pomembnejših pogledih v skladu s predpisi,
usmeritvami, zakoni in standardi, ki jih mora OŠ upoštevati in spoštovati.



Poudarjeno je bilo tudi korektno sodelovanje osebja OŠ in da je finančno poslovodenje
kot obveznost ravnateljstva po 100. členu Zakona o javnih financah ter zanesljivost
izvajanja računovodske funkcije na zelo visoki ravni; zato v tem pogledu v letu 2018 niso
obstajala tveganja nepravilne uporabe predpisov in neupravičene rabe sredstev zunaj
namenov poslovnega procesa OŠ.

Sledila je razprava.
Nada Golouh je predlagala, da se pri naslednji reviziji preuči, ali vodstvo šole gospodarno ravna
s finančnimi sredstvi.
Ravnatelj je poudaril, da naslednje šolsko leto razmišlja o menjavi revizorja, da bi lahko
pridobili še drugačen pogled na finančno upravljanje šole in potrditev/nepotrditev pravilnega
vodenja financ.
Mateja Gorše je prelagala, da bi se sredstva porabljala sproti za investicije in obnovo, vendar
je ravnatelj poudaril, da šola mora imeti nekaj prihranka za nujne primere.
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SKLEP št. 5.: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z Revizijskim poročilom za leto 2018.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Na podlagi revizijskega poročila je Svet zavoda OŠ Gradec sprejel tudi sklep:
SKLEP št. 6: Iz revizijskega poročila, v katerem revizor ugotavlja, da je prišlo do neskladja
med prihodki, ki jih je OŠ zagotovila občina v dejanski višini 160.272 €, in odhodki, ki jih
zavodu mora pokrivati občina po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in so v letu 2018 dosegli 172.642 €, je razvidno, da je nastal finančni
primanjkljaj v višini 12.370 € (konstantno ga je bilo zaslediti tudi v preteklih letih), kar z
drugimi besedami pomeni, da določen delež »občinskih« materialnih stroškov pokrivajo
drugi financerji (dejavnosti), s čimer je kršeno načelo namenskosti porabe virov, ki jih OŠ
zagotavljajo financerji. Glede na pretekle izkušnje ugotavljamo, da bo primanjkljaj 12.000 €
izkazan tudi v letu 2019. Zato pozivamo ustanoviteljico, da v letu 2019 zagotovi dodatna
sredstva.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 7 : Svet zavoda pooblašča predsednico, da ustanoviteljici (Občini Litija) posreduje
sklep št. 6, ki je bil sprejet na 18. redni seji SZ.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Priloga 5: URADNI ZAZNAMEK: pogovor z revizorjem z dne 8. 4. 2019
Priloga 6: Revizijsko poročilo
K točki 4 – Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja
Predsednica je povedala, da je ravnatelj svoje delo predstavil v letnem poročilu in ob
poročanju na prejšnji seji. Kljub temu ga je povabila k besedi, v kolikor bi članom želel
posredovati še kakšno informacijo.
Ravnatelj je pojasnil, da ima šola napovedan redni inšpekcijski nadzor, in sicer 28. maja.
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Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so pričeli s postopkom ugotavljanja delovne uspešnosti
ravnatelja, zato je ravnatelj sejo zapustil.
Predsednica je predstavila postopek, po katerem je bilo pridobljeno mnenje zaposlenih o
delovni uspešnosti ravnatelja:
- 15. 3. 2019 so bila po elektronski pošti posredovana kratka navodila članicam komisije
za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja;
- 18. 3. 2019 so bili o postopku ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja obveščeni vsi
zaposleni, ki so prejeli tudi navodila in letno poročilo za leto 2018;
- 19. 3. 2019 je potekal sestanek članic komisije in predsednice, na katerem so bila
posredovana vsa navodila za izvedbo ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja;
- 21. 3. 2019 so zaposleni podali oceno o delovni uspešnosti ravnatelja.
Predsednica je prebrala tudi zapisnik in ugotovitve komisije. Kopija zapisnika in volilni imenik
zaposlenih sta zapečatena skupaj z ocenjevalnimi listi, vse pa se hrani v ognjevarni omari pri
tajnici VIZ Renati Fele.
Predsednica je predstavila dogovor članic sveta zavoda – predstavnic zaposlenih glede
upoštevanja ocen zaposlenih. Pisna navodila so bila članom sveta zavoda glede ugotavljanja
delovne uspešnosti ravnateljev posredovana po elektronski pošti skupaj z ostalim gradivom.
Pojasnila in navodila so bila izvleček okrožnic Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
št. 6034/2012/7 z dne 15. 2. 2012 ter št. 6030-1/2019/1 z dne 25. 1. 2019.
Predsednica je odprla razpravo o načinu oddaje ocen. Člani so predlagali, da oceno oddajo
tajno.
SKLEP št. 8 : Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja
podali tajno.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledilo je ocenjevanje ravnatelja.
Posamezne ocene članov sveta zavoda je v sistem Excel, ki je izračunal aritmetične vrednosti
vseh podanih ocen, vnašala Anita Kušar ob pomoči Sebastjana Gorenca.
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Po oddanih ocenjevalnih listih je ravnatelj Damjan Štrus na podlagi predlaganih vrednosti, ki
so jih podali navzoči člani 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

23,70

do 25%

2.

Kakovost izvedbe programa

32,06

do 35%

3.

Razvojna naravnanost zavoda

32,27

do 35%

4.

Zagotavljanje materialnih pogojev

4,31

do 5%

92,34

UGOTOVITVENI SKLEP št. 9: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev
je g. Damjan Štrus za leto 2018 skladno z obdobjem opravljanja funkcije dosegel 92,34 %
vrednost.
Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Priloga 7: Navodila članom Sveta zavoda
K točki 5 – RAZNO
Predsednica je člane vprašala ali bi pod točko razno želeli razpravljati.
Predsednica je namesto vodje koordinacijske skupine za sodelovanje na razpisih predstavila 1.
zapisnik z dne 19. 3. 2019. V zapisniku je navedeno, da se je Mateja Gorše, članica skupine,
udeležila predstavitve 2. javnega razpisa za podukrep 16.9, ki je potekala na KGZS v Ljubljani.
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Koordinacijska skupina se je v povezavi z omenjenim razpisom odločila, da OŠ Gradec ne bo
sodelovala, ker do 12. 4. 2019 ne more zagotoviti in izpolniti vseh pogojev, ki jih zahteva razpis.

Priloga 8: Zapisnik 1. sestanka koordinacijske skupine OŠ Gradec z dne 19. 4. 2019
Predsednica se je zahvalila vsem prisotnim za sodelovanje in zaključila sejo ob 19.43.

Zapisala:
Tadeja Resnik

Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec:
Mateja Gorše

Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija
Tel.: 01/8973-300
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155000
spletna stran: http://www.osgradec.si
e-mail: tajnistvo@osgradec.si

