
Zapisnik 24. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v ponedeljek, 25. 11. 2019, ob 17.00 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, Tanja Vesel, Janez Žgajnar (od 17. 10.), Marko Zajc (od 17. 

15). 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar 

 

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 na začetku prisotnih 

8, kar pomeni sklepčnost na seji. Dva člana sta se pridružila kasneje. (g. Žgajnar in g. Zajc). Ena 

članica je bila odsotna. 

 

Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 22. (redne) ter 23. (korespondenčne) seje. 

2. Obravnava poročila o obisku zavoda z namenom pregleda notranjih aktov zavoda. 

3. Obravnava predloga Poslovnika o delu pritožbene komisije. 

4. Razno. 

 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 24. 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 22. (redne) ter 23. (korespondenčne) seje 
 

Podpredsednica je prebrala vse sklepe 22. redne seje: 

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

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

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

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

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko 
leto 2018/2019. 



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

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. 

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 €. 

 

S 23. korespondenčno sejo je bil zapisnik 22. seje že sprejet in objavljen na spletni strani šole. 
Dodatnih dopolnil ali predlogov popravkov s strani članov sveta zavoda ni bilo. 
 
Na sejo je ob 17. 10 prišel Janez Žgajnar. 
 
Predsednica je prebrala sklep 23. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 23 KS:  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 22. seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

 

SKLEP št.2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 23. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 2 - Obravnava poročila o obisku zavoda z namenom pregleda notranjih aktov zavoda 

 

Predsednica je pojasnila, da so predstavnice zaposlenih Poročilo o pregledu notranjih aktov 
OŠ Gradec (v nadaljevanju Poročilo) podrobno pregledale in v skladu s predlogi Poročila 
predlagajo oziroma ugotavljajo naslednje:  
 
1. Da Občina Litija (ustanoviteljica) v O D L O K U o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija (nadalje Odlok) izpusti: 
- 7. člen, ki določa, da »Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in 

uničevanja določi ravnatelj s splošnim aktom.« 
- 4. odstavek 21. člena, v delu ki pravi: »Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda 

neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in statut 
zavoda.« 

- 5. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu 
staršev po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.« 

- 1. odstavek 22. člena, ki določa, da »Svet zavoda dela na sejah v skladu s poslovnikom o 
delu sveta.« 

 
Pravni akti, ki jih Odlok nalaga, po mnenju avtorice Poročila ge. Barbare Kuk Žgajnar niso 
obvezni pravni akti (razvidno iz 2. točke poročila). 
 
Na sejo je ob 17. 15 prišel Marko Zajc. 



Sledila je razprava: 
Nada Golouh je izrazila svoje mnenje, da je za zakonitost delovanja zavoda odgovoren 
ravnatelj in naj bi on posredoval predloge ostalim ravnateljem. Prav tako je zastavila 
vprašanje, ali morajo biti v spreminjanje Odloka vključeni vsi zavodi Občine Litija ali samo naš. 
Petra B. Batič je pojasnila, da ni nujno, da imajo vsi zavodi iste akte. Mateja Gorše je dodala, 
da se ji ne zdi smiselno obračati na ostale zavode v občini, saj se Poročilo nanaša na naš zavod. 
Prav tako je usklajevanje med zavodi težje izvedljivo, ker se tudi pravni akti med zavodi 
razlikujejo. Predlagala je, da predloge obravnavamo na podlagi Poročila in se dogovorimo, 
katere predloge je Občini Litija smiselno posredovati. Občina Litija pa se bo verjetno v 
dogovoru z lastno pravno službo odločila, ali bo predloge upoštevala ali ne. Pojasnila je še, da 
bo svet zavoda obravnaval iz Poročila zgolj predloge, ki se nanašajo na akte, ki jih sprejema 
svet zavoda.  
Predlog Petre B. Batič je bil, da mora odlok uskladiti in sprejeti Občina, mi smo lahko samo 
pobudniki. Odlok mora biti urejen v skladu z zakoni, ki pa se nenehno spreminjajo. 
 
Predsednica je zaključila razpravo in nadaljevala z ugotovitvami in predlogi članic sveta zavoda 
(predstavnic zaposlenih):  
 
2. da ustanoviteljica 7. odstavek 25. člena odloka, ki določa, da se, če sta dva ali je več 

kandidatov iz matične šole, podružnične šole ali enote zavoda dobilo enako število glasov,  
za izvolitev predstavnika v svet zavoda v drugem krogu uporabi žreb, ki se izvede na prvi 
naslednji seji sveta zavoda, uskladi z 2. odstavkom 42. člena Zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (nadalje ZSDU), Uradni list RS št. 42/07, ki pravi, da če sta dva 
kandidata za člana sveta delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo 
delovno dobo v zavodu.  

 
3. da ustanoviteljica 1. odstavek 24. člena odloka, ki določa, da ima pravico predlagati 

kandidate za člane sveta zavoda iz vrst zaposlenih vsak delavec zavoda z aktivno volilno 
pravico in reprezentativni sindikat, uskladi s 27. členom ZSDU, Uradni list RS št .42/07, ki 
pravi, da imajo pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev: 

-   v družbi z več kot 20 do 50 delavci – najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico; 
-  v družbi z več kot 50 do 300 delavci – najmanj desetina delavcev z aktivno volilno 
pravico; 
-  v družbi z nad 300 delavci – najmanj desetina delavcev z aktivno volilno pravico, 
vendar je v vsakem primeru veljaven predlog, ki ga poda najmanj 50 delavcev; 
-   vsak reprezentativni sindikat v zavodu. 
 
Predlogi kandidatov za člane sveta delavcev, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti 
pisni. Predlogom kandidatov za člane sveta delavcev iz prvih treh alinej prejšnjega 
odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta 
delavcev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta delavcev morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo (na podlagi druge alineje 4. točke poročila). 
 

Razprave pri 2. in 3. točki ni bilo. 
 
 



SKLEP št. 3: Svet zavoda na podlagi poročila o obisku zavoda z namenom pregleda notranjih 

aktov OŠ Gradec ustanoviteljici Občini Litija predlaga naslednje: 

 

1.  da Občina Litija v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na 

področju osnovnega šolstva v Občini Litija (nadalje Odlok) izpusti: 

- 7. člen, ki določa, da »Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in 

uničevanja določi ravnatelj s splošnim aktom.« 

- 4. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda 

neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta Odlok in statut 

zavoda.« 

- 5. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev 

po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.« 

- 1. odstavek 22. člena, ki določa, da »Svet zavoda dela na sejah v skladu s poslovnikom o 

delu sveta.« 

 

2.  da ustanoviteljica 7. odstavek 25. člena Odloka, ki določa, da se, če sta dva ali je več 

kandidatov iz matične šole, podružnične šole ali enote zavoda dobila enako število glasov,  

za izvolitev predstavnika v svet zavoda v drugem krogu uporabi žreb, ki se izvede na prvi 

naslednji seji sveta zavoda, uskladi z 2. odstavkom 42. člena Zakona o sodelovanju delavcev 

pri upravljanju (nadalje ZSDU), Uradni list RS št. 42/07, ki pravi, da če sta dva kandidata za 

člana sveta delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo 

v družbi (zavodu). 

3.  da ustanoviteljica 1. odstavek 24. člena Odloka, ki določa, da ima pravico predlagati 

kandidate za člane sveta zavoda iz vrst zaposlenih vsak delavec zavoda z aktivno volilno 

pravico in reprezentativni sindikat, uskladi s 27. členom ZSDU, Uradni list RS št. 42/07, ki 

pravi, da imajo pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev: 

-   v družbi z več kot 20 do 50 delavci – najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico; 

-  v družbi z več kot 50 do 300 delavci – najmanj desetina delavcev z aktivno volilno pravico; 

-   v družbi z nad 300 delavci – najmanj desetina delavcev z aktivno volilno pravico, vendar 

je v vsakem primeru veljaven predlog, ki ga poda najmanj 50 delavcev; 

-    vsak reprezentativni sindikat v družbi (zavodu). 



Predlogi kandidatov za člane sveta delavcev, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti 

pisni. Predlogom kandidatov za člane sveta delavcev iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka 

je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta delavcev. 

Predlogu kandidatov za člane sveta delavcev morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, 

da se s kandidaturo strinjajo. 

Glasovalo je 10 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda Matejo Gorše in predsednico 

sveta staršev Nado Golouh, da posredujeta Občini Litija predloge sprememb Odloka o 

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

Litija. 

Glasovalo je 10 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

4. Predlog članic sveta zavoda (predstavnic zaposlenih) je, da se upoštevajo predlogi 
sprememb iz 1., 4., 6., 7. in 8. alineje 6. točke Poročila. 

 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda bo upošteval predloge sprememb Poslovnika o delu sveta zavoda iz 

Poročila o pregledu notranjih aktov OŠ Gradec v 1., 4., 6., 7. in 8. alineji 6. točke in jih 

posodobil. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je nadaljevala, da: 

 

5.  so predlogi sprememb Poslovnika o delu sveta zavoda iz Poročila o pregledu notranjih aktov 

OŠ Gradec v 2., 3. in 5. odstavku 6. točke po oceni članic sveta zavoda (predstavnic 

zaposlenih) brezpredmetni, in sicer: 

 

- ker se enačita mandatno-verifikacijska komisija in komisija za volitve, 

- ker smo v Pravilniku o volitvah upoštevali ZSDU in bomo predlagali ustanoviteljici, da se Odlok 

v tem delu posodobi v skladu z zakonom, 

- ker menimo, da sam potek prve konstitutivne seje zahteva nekoga, ki sejo vodi, preden je 

izvoljen novi predsednik, ta pa je izvoljen na prvi seji, kot določa 2. odstavek Odloka. 

 

 



SKLEP št. 6 : Svet zavoda o predlogih sprememb Poslovnika o delu sveta zavoda iz Poročila 

o pregledu notranjih aktov OŠ Gradec v 2., 3. in 5. odstavku 6. točke ne bo ukrepal. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

6. na podlagi 7. točke Poročila, ki pravi, da mora svet zavoda v skladu z 48. členom ZOFVI 

sprejeti program razvoja šole,  svet zavoda poziva ravnatelja, da omenjeni program 

pripravi. Prav tako mora ravnatelj  v skladu z 48. členom ZOFVI pripraviti Letno poročilo o 

samoevalvaciji. 

 

SKLEP št. 7 : Svet zavoda poziva ravnatelja, da v skladu z 48. členom ZOFVI pripravi Program 

razvoja šole in Letno poročilo o samoevalvaciji do naslednje redne seje sveta zavoda. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

7. sta se na podlagi 13. točke Poročila, ki pravi, da je potrebno posodobiti Pravilnik o 

računovodstvu zavoda OŠ Gradec, predsednica in ravnatelj dogovorila, da bo za 

posodobitve pravilnika v skladu s priporočili poskrbel ravnatelj v sodelovanju z 

računovodstvom OŠ Gradec, svet zavoda pa bo spremembe sprejel na eni od sej. 

 

SKLEP št. 8: Ravnatelj v sodelovanju z računovodsko službo OŠ Gradec pripravi posodobitve 

Pravilnika o računovodstvu in na podlagi 40. člena Zakona o računovodstvu predpiše 

podrobnejša navodila za popis oziroma inventuro. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

8. je v 20. točki Poročila ga. Barbara Kuk Žgajnar predlaga posodobitev Pravil šolske 

prehrane, ki smo jih sprejeli 30. 9. 2019. 

 

Predsednica je pojasnila, da je bil v sprejetih Pravilih o šolski prehrani že upoštevan  2. in 4. 

odstavek 20. točke Poročila. Predlagala pa je, da pa bi bilo smiselno upoštevati 1. in 3. odstavek 

20. točke, saj bo v nasprotnem primeru potrebno Pravila o šolski prehrani večkrat 

posodabljati. 

 

Člani sveta zavoda so predlagali, da Pravil o šolski prehrani trenutno ne spreminjamo in 

morebitne spremembe vnašamo sproti. 

 

SKLEP št. 9 : Svet zavoda je obravnaval 20. točko Poročila o pregledu notranjih aktov OŠ 

Gradec in se odločil, da se obstoječa Pravila šolske prehrane, sprejeta 30. 9. 2019, ne 

spreminjajo. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 



Predsednica je prebrala naslednjo točko: 

9. V   skladu   s   14.   členom    Pravilnika   (Ur.   l.    RS,    št. 61/04, 70/08 in 61/09) mora svet zavoda 

po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev sprejeti podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev 

za subvencioniranje šole v naravi. Svet zavoda mora podrobneje določi kriterije iz 13. člena 

Pravilnika o   financiranju   šole   v   naravi, in sicer: 

- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 

- višina dohodkov na družinskega člana, 

- višina otroških dodatkov, 

- brezposelnost staršev, 

- dolgotrajna bolezen v družini, 

- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 10: Svet zavoda ugotavlja, da so bili podrobnejši kriteriji za 

dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi sprejeti na 29. seji sveta zavoda, in sicer 

21. 9. 2017. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je nadaljevala s predlogi za  spremembe  Poslovnika o delu sveta zavoda OŠ Gradec: 

• članice sveta zavoda (predstavnice zaposlenih) bodo pripravile predloge sprememb Poslovnika 

o delu sveta zavoda OŠ Gradec do konca decembra,  

• vsi člani se bodo opredelili do predlogov sprememb, 

• poslovnik se bo sprejemal kot celota. 

 

Priloga 1: Poročilo o obisku zavoda z namenom pregleda notranjih aktov zavoda 

 

K točki 3- Obravnava predloga poslovnika o delu pritožbene komisije 

Predsednica je o sprejetju Poslovnika o delu pritožbene komisije razmišljala že od imenovanja 
članov omenjene komisije 26. 2. 2018 (5. redna seja). Prav tako so dogodki v tem mesecu 
pokazali, da bi bilo sprejetje poslovnika smiselno. Zato je pripravila predlog. S predlogom je 
seznanila predsednico z 8. 11. 2019 imenovane komisije in poprosila, da komisija poda 
pripombe na predlog poslovnika. 

Do 22. 11. 2019 so vsi člani sveta zavoda prejeli omenjen predlog in imeli možnost nasloviti 
pripombe, predloge in dopolnitve na predsednico.  

Predsednica je prejela naslednje pripombe, predloge in dopolnitve: 

1. uskladitev in smiselna uporaba terminov pritožbena komisija/komisija,  

2. izbris 2. člena predloga – o uporabi pečata,  

3. sprememba termina »kulturnik« v »mladi umetnik«,  

4. popravek kratice ZOsn, 

5. dopolnitev 9. člena z naslovom šole,  



Predsednica je predloge upoštevala in jih predstavila vsem članom.  

  

SKLEP št. 11 : Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Poslovnik o delu pritožbene komisije. 

Glasovalo je 10 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Priloga 2: Poslovnik o delu pritožbene komisije 

 

K točki 4 – Razno 

 

Razprave pod točko razno ni bilo. 

 

Predsednica se je zahvalila vsem prisotnim za udeležbo in konstruktivno sodelovanje ter 

zaključila sejo ob 18.45. 

 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                 Mateja Gorše 


