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Zapisnik 22. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 18.00 uri v 

prostorih zbornice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija 

 

Prisotni člani: Petra Bukovšek Batič, Nada Golouh, Sebastjan Gorenc, Mateja Gorše, Anita 

Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik, Janez Žgajnar 

  

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Tanja Vesel, 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 8, kar 

pomeni, da je bila seja sklepčna. 3 člani so bil opravičeno odsotna.  

 

Sledila sta pregled dnevnega reda in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 18. (redne) ter 19., 20. in 21. (korespondenčne) seje 

2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2018/2019 

(g. ravnatelj) 

3. Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020 (g. ravnatelj) 

4. Pravila šolske prehrane v OŠ Gradec (g. ravnatelj) 

5. Knjižnično gradivo (potrditev vrednosti enote za staro zalogo na POŠ Vače) 

6. Razno 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 22. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

 
K točki 1 – Pregled sklepov 18. (redne) ter 19., 20. in 21. (korespondenčne) seje 
 
Predsednica je prebrala sklepe 18. (redne) seje: 
 
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 18. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje ge. Petri Bukovšek Batič mandat v Svetu 

zavoda OŠ Gradec. 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 16. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 
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SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 17. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

SKLEP št. 5: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z Revizijskim poročilom za leto 2018. 

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. 

SKLEP št. 7: Svet zavoda pooblašča predsednico, da ustanoviteljici (Občini Litija) posreduje 

sklep št. 6, ki je bil sprejet na 18. redni seji SZ. 

Predsednica je pojasnila, da je bil poziv ustanoviteljici posredovan 18. 9. 2019, vendar 

odgovora na poziv še ni prejela. Predstavnica občine, Petra Bukovšek Batič, je 

pojasnila, da je župana v zvezi s tem že seznanila in da bodo preko proračuna poskusili 

to urediti. Ravnatelj je dodal, da naj bi v roku enega tedna Občina nakazala 21.000 €, 

pokriti so materialni stroški, drugo še ne. Za nujna plačila šola razporeja sredstva 

učbeniškega sklada. Šoli pa manjka še 20.000 €. 

SKLEP št. 8: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

podali tajno. 

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. 

Priloga 1: Poziv, posredovan Občini Litija 

Predsednica je prebrala sklep 19. (korespondenčne) seje, in sicer: 

SKLEP  – 19. KS:  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 18. seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 19. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 
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Predsednica je prebrala sklep 20. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 20. KS: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil s Kadrovskim načrtom OŠ Gradec za 

obdobje od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2020. 

Predsednica je pojasnila, da mora biti naslednji kadrovski načrt del finančnega načrta, 

in sicer v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 

proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 20. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

Predsednica je prebrala sklep 21. korespondenčne seje: 

SKLEP  – 21. KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ Gradec za šolsko 

leto 2019/2020. 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 21. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

 

K točki 2 – Predstavitev poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko 
leto 2018/2019 
 

Predsednica je povabila ravnatelja k besedi. 

 

Ravnatelj je predstavil ključne poudarke iz letnega poročila. Predstavil je delo OŠ Gradec v 

preteklem šolskem letu, projekte, ki so se izvajali na šoli, ter akcije in prireditve, ki so bile 

izpeljane (čistilna akcija …). 

 

Do 25. 9. 2018 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Poročilo 

o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019, na ravnatelja. Ravnatelj je odgovore na vprašanja 

pripravil do petka, 27. 9. 2019.  

 

RAZPRAVA: 

Ga. Nada Golouh je zastavila vprašanje glede rezultatov NPZ-jev v 3. razredu. Ravnatelj je 

pojasnil, da je bilo končno poročilo RIC-a objavljeno šele v preteklem tednu. Naši učenci so bili 

pri slovenščini 9,6 % pod povprečjem. Preverjanje je potekalo brez težav, ni bilo nejasnosti pri 

http://www.osgradec.si/
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izpeljavi NPZ-jev. Pri slovenščini so nekateri učenci imeli časovno stisko, same naloge so bile 

sestavljene dobro. Matematični del je bil obsežen, naloge so zahtevale logično razmišljanje. 

Testov niso pisali samo tisti učenci, ki so bili tisti dan zdravstveno odsotni.  

Ravnatelj je pojasnil, da se na NPZ-je v 3. razredu prijavijo samo tiste šole, ki želijo, ker gre za 

poskusno nacionalno preverjanje. Učenci niso pod stresom, gre za povratno informacijo 

učiteljem in šoli. Učenci z DSP-jem so ravno tako pisali NPZ-je, niso pa bile pri pisanju 

upoštevane prilagoditve. V dneh izvajanja NPZ-jev so imeli nekateri učenci 3. razreda tudi 

plavalni tečaj, zato so bili med pisanjem utrujeni. 

Ga. Nada Golouh je dodala, da so NPZ-ji potrebni, saj so neko merilo.  

Predsednica je poudarila, da NPZ-ji ocenjujejo zgolj znanje dveh področij (slovenščine in 

matematike) in tako spregledajo druga znanja in spretnosti, ko jih otroci še razvijajo. Prav tako 

uspeh na NPZ-jih ni zagotovilo, da bo učenec v življenju bolj ali manj uspešen. 

Predstavnica občine je še dodala, da šola ni slaba, če je povprečje slabo. Smiselno bi bilo 

ocenjevati po regijah. 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za šolsko leto 

2018/2019. 

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

Priloga 2: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2018/2019 

 
K točki 3 – Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020 
 

Predsednica je povabila ravnatelja k besedi. 

 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2019/2020, ki je bil dan v pregled učiteljskemu zboru.  

Do 19. 9. 2019 je bil popravljen in posredovan svetu zavoda.  

Ravnatelj je predstavil vsebino LDN-ja:  

- št. učencev,  

- delo aktivov (8),  

- šolski koledar,  

- dejavnosti, ki potekajo na šoli,  

- obvezni in neobvezni predmeti,  

- vsebine za nadarjene,  

- tekmovanja,  

- projekti,  

- letni delovni načrt šolske knjižnice …   
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Do 25. 9. 2018 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na predlog 

Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020, na ravnatelja. Ravnatelj je odgovore na 

vprašanja pripravil do petka, 27. 9. 2019. 

SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020. 

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

K točki 4 – Pravila šolske prehrane v OŠ Gradec z dodatnimi pojasnili o organizaciji šolske 

prehrane in subvencioniranju šolske malice ter kosila 

 

Predsednica je povabila ravnatelja k besedi in kratki predstavitvi. 

Ravnatelje je pojasnil, da je bil 28. 5. 2019 izveden inšpekcijski nadzor (zapisnik je posredoval 
svetu zavoda). Opozorila inšpekcije so bila sledeča: med dvema obrokoma morata miniti vsaj  
2 uri; šola mora v LDN-ju navesti, katere dejavnosti so namenjene navajanju na kulturno 
prehranjevanje. Ravnatelj šole je bil pozvan, da pripravi pravila o šolski prehrani, ki morajo biti 
sprejeta na način in po postopku, ki ga določa Zakon o šolski prehrani. 

Vse dejavnosti, ki so bile izpeljane po opozorilih inšpekcije, so zajete v rokovnik, ki ga je 
ravnatelj posredoval svetu zavoda: 

Rokovnik sprejema novih Pravil o šolski prehrani 

Čas začetka kosil smo premaknili na 11.35. 

Pri pripravi opredelitve vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, povezanih s prehrano, in 
dejavnosti, s katerimi bo šola spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, so 
sodelovali vsi strokovni aktivi (8), ki delujejo na šoli. Vsak aktiv je pripravil svoj predlog 
dejavnosti, ki jih bodo izvajali, in vse skupaj je združeno v LDN-ju za leto 2019/2020.  

Rokovnik obravnave ter sprejema predloga Pravil o šolski prehrani: 

 junij 2019: 
o Dokončno oblikovanje predloga Pravil o šolski prehrani. 
o Posredovanje Obvestila o šolski prehrani v šolskem letu 2019/2020 učencem in 

staršem. 

 26. avgust 2019: 
o Obravnava predloga Pravil o šolski prehrani v učiteljskem zboru (na uvodni 

pedagoški konferenci). 

 2. september 2019: 
o Seznanitev učencev s predlogom Pravil o šolski prehrani. 

 sreda, 18. 9. 2019 (MŠ) in sreda, 25. 9. 2019 (POŠ Vače): 
o Obravnava predloga Pravil o šolski prehrani na Šolski skupnosti. 

 prva polovica septembra 2019 (1. roditeljski sestanki): 
o Seznanitev staršev s Pravili o šolski prehrani na roditeljskih sestankih. 

 25. september 2019: 
o Obravnava predloga Pravil na seji sveta staršev. 

 30. september 2019: 
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o Sprejem Pravil o šolski prehrani na seji sveta zavoda. 

 1. oktober 2019: 
o Imenovanje skupine za prehrano, skladno z novimi Pravili o šolski prehrani. 

 
Rokovnik priprave, izvedbe in analize preverjanja stopnje zadovoljstva s šolsko prehrano in 
stopnjo zadovoljstva z dejavnostmi, ki jih šola izvaja in s katerimi šola spodbuja zdravo 
prehrano in kulturo prehranjevanja pri učencih in starših: 

 november: 
o Priprava spletnih anketnih vprašanj za učence in starše o zadovoljstvu s šolsko 

prehrano. 

 december: 
o Objava anketnega vprašalnika na spletni strani šole ter obvestilo učencem in 

staršem o objavi. Anketiranje po sklopih- razredna in predmetna stopnje ter 
vse štiri POŠ. 

 januar: 
o Analiza anketnih vprašalnikov in priprava poročila. 

 februar: 
o Seznanitev članov skupine za prehrano z analizo ankete. Seznanitev šolske 

skupnosti in staršev na spletnih straneh šole. 

 marec: 
o Priprava osnutkov izboljšav in predlogov za naslednje šolsko leto. 

 junij: 
o Preverjanje stopnje zadovoljstva z dejavnostmi, ki spodbujajo zdravo prehrano 

in kulturno prehranjevanje. Pri učencih na eni od razrednih ur v tistih razredih, 
kjer so bile dejavnosti izvedene. Pri starših na zadnjem roditeljskem sestanku. 

 

 
Do 25. 9. 2018 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Pravila 
šolske prehrane, na ravnatelja. Ravnatelj je odgovore na vprašanja pripravil do petka, 27. 9. 
2019.  

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda sprejema Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Gradec z dodatnimi 

pojasnili o organizaciji šolske prehrane in subvencioniranju šolske malice ter kosila. 

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

 

K točki 5 – Knjižnično gradivo (potrditev vrednosti enote za staro zalogo na POŠ Vače) 

Predsednica je pojasnila: 

Pred odpisom je bilo v knjižnici POŠ Vače 1077 enot v vrednosti 9 812,47 €. Po odpisu je v 

knjižnici ostalo še 675 enot v vrednosti 6 030,28 €. Vrednost ene enote stare zaloge je torej 

8,93 evra. 

Na predlog ge. Sirk je torej vrednost ene enote stare zaloge knjižničnega gradiva ob vnosu v 

sistem Cobiss 8,93 €. Z zneskom je seznanjena tudi ga. Bernarda Kanduč. 

http://www.osgradec.si/
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SKLEP št. 8: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk potrjuje vrednost ene 

enote stare zaloge knjižničnega gradiva ob vnosu v sistem Cobiss na lokaciji POŠ VAČE, in 

sicer v višini 8,93 €. 

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

K točki 5 – Razno 

Pod to točko je predsednica sveta zavoda na kratko spregovorila o udeležbi na seminarju, ki 

ga je organiziralo podjetje »Educa Izobraževanje« z naslovom Delovanje svetov zavodov v 

vzgoji in izobraževanju. Nekaj gradiva je pripravila tudi za ostale člane sveta zavoda in 

računovodkinjo OŠ Gradec. 

 

Ga. Nada Golouh je odprla razpravo o iskanju novega revizorja. Ravnatelj je pojasnil, da ga še 

iščejo, da se povezujejo z OŠ Litija. Predlog je bil, da se revizija opravlja v novembru in ne tudi 

v aprilu. Predstavnica občine bo preverila, ali je to res skladno z novo zakonodajo s področja 

notranje revizije. 

 

Ga. Nada Golouh je podala poročilo sveta staršev: 

1. S strani staršev se pojavlja čedalje več pobud za izbiro jedilnika. Ravnatelj je na sestanku 

sveta staršev dne 25. 9. 2019 predstavil realno situacijo. 

2. Na svetu staršev je bilo zastavljenih nekaj vprašanj oz. opažanj o NPZ-jih.  

3. Organizacija prevozov je stalnica sestankov sveta staršev. Izražena je bila želja po drugačni 

organiziranosti prevozov na različnih segmentih (prvi šolski dan, Kresnice–Jevnica ...). 

4. Starši se pozitivno odzivajo na: 

- sistematično delo z učenci, ki zmorejo in želijo več (priprave na tekmovanja, 

nadstandardne vsebine, ki so ponujene vsem, projekti ...) 

- vpetost šole v lokalno okolje, 

- vpeljavo več gibanja v prvo tirado, 

- ažurnost ravnatelja z odgovori, 

- delo šolskega sklada. 

 

Petra Bukovšek Batič je pohvalila način dela v 1. triadi (več gibanja) in prisotnost živali pri 

pouku. Predlagala je, da sta 2. dan pouka poleg učitelja jutranjega varstva, v razredu prisotni  

tudi učiteljici, ki v 1. razredu poučujeta. Na kratko je bil predstavljen tudi program CAP oziroma 

NEON (gre za programe, ki učence ozaveščajo o nasilju). 

 

Predsednica se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo in sejo zaključila ob 19.51. 

 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                 Mateja Gorše 
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