
Zapisnik 27. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 27. 2. 2020, ob 18.00 uri v 

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

 

Prisotni člani: Petra Bukovšek Batič (ob 18.03), Nada Golouh, Sebastjan Gorenc, Mateja Gorše, 

Urška Pišek, Tanja Vesel, Janez Žgajnar. 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, računovodkinja Nataša Prettner 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Anita Kušar, Tadeja Resnik, Marko Zajc 

 

Zapisnikar: Urška Pišek 

 

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 

6, kar pomeni sklepčnost na seji. Ena članica se je pridružila kasneje. (Petra Bukovšek Batič). 

Štirje člani so bili opravičeno odsotni. 

 

Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 24. (redne) ter 25. in 26. (korespondenčne) seje 

2. Letno poročilo 2019 

3. Inventurno poročilo 2019 

4. Finančni in kadrovski načrt za leto 2020 

5. Program razvoja OŠ Gradec 

6. Odgovor Občine Litija na predlog sprememb Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-

izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija 

7. Spremembe Poslovnika o delu sveta zavoda 

8. Razno   

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 27. (redne) seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

Glasovalo je 6 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1 – Pregled sklepov 24. (redne) ter 25. in 26. (korespondenčne) seje 
 

Podpredsednica je prebrala vse sklepe 24. (redne) seje: 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 24. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

Gradec. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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

 

S 26. korespondenčno sejo je bil zapisnik 24. (redne) 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 18. 03 prišla Petra Bukovšek Batič. 
 
Predsednica je prebrala sklep 25. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 25 KS:   Svet zavoda OŠ Gradec dopolni Poslovnik o delu pritožbene komisije, sprejet 25. 11. 
2019, na 24. redni seji, z naslednjo vsebino: 
 

2. člen  

(opredelitev izrazov) 

Pojmi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo naslednji pomen: 

1. »pritožbena komisija« je po 60. c členu ZOsn s strani sveta zavoda imenovana komisija, ki jo 

sestavlja najmanj 10 članov, od tega več kot polovica strokovnih delavcev šole; 

2. »komisija« je skupina petih članov iz vrst pritožbene komisije, ki jo za odločanje o posamezni 

pritožbi imenuje predsednik sveta zavoda. 

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 25. (korespondenčne) seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec. 

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

 

Predsednica je prebrala sklep 26. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 26 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 24. seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 26. (korespondenčne) seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec. 

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

 

K točki 2 – Letno poročilo 2019 

 

Predsednica je povabila ravnatelja h kratki predstavitvi Letnega poročila 2019.  
Ravnatelj je predstavil nekaj ključnih poudarkov omenjenega dokumenta.  
  
Do 25. 2. 2020 so člani sveta zavoda lahko naslovili vprašanja, vezana na Letno poročilo 2019, 
na ravnatelja Damjana Štrusa, ki je pisne odgovore posredoval do srede, 26. 2. 2020. Člani 
dodatnih vprašanj na Letno poročilo 2019 niso imeli.  



 
 

SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 

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

 

Priloga 1: Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2019 

 

K točki 3- Inventurno poročilo 2019 

Predsednica je povabila ravnatelja h kratki predstavitvi Inventurnega poročila 2019.  

Ravnatelj je na kratko predstavil zgradbo poročila, imenovanje komisij ter sistem označevanja 

osnovnih sredstev s črtnimi kodami na POŠ Vače. 

Do 25. 2. 2020 so člani sveta zavoda lahko naslovili vprašanja vezana na Inventurno poročilo 
2019 na ravnatelja Damjana Štrusa, ki je pisne odgovore posredoval do srede, 26. 2. 2020. 
Člani dodatnih vprašanj na Inventurno poročilo 2019 niso imeli. 
 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 

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

 
Priloga 2: Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2019 

 

K točki 4 – Finančni in kadrovski načrt za leto 2020 

 

Predsednica je povabila ravnatelja h kratki predstavitvi Finančnega in kadrovskega načrta za 

leto 2020.  

Ravnatelj je predstavil načrt investicij za leto 2020: 

 Obnova na POŠ Kresnice in POŠ Jevnica bo potekala v dveh fazah v dveh letih zaradi 

lažje logistike. Obnovil se bo parket ter prepleskale stene v učilnicah in zbornici obeh 

šol. Ker je potrebno razrede popolnoma izprazniti in odstraniti opremo, bo obnova 

potekala v dveh fazah. 

 Na POŠ Vače se bo investiralo v zaščitno mrežo ob oknih na tisti strani, kjer je zunanje 

športno igrišče. Investicija bo izpeljana v sodelovanju s KS Vače, saj je po zadnjih 

dogovorih igrišče ob šoli odprto tudi za krajane in obiskovalce Krajevne skupnosti Vače.  

 Na matični šoli se bo investiralo v administrativno pisarno v centralni kuhinji, za 

zagotovitev normalnih pogojev administrativnega dela.  

 Zaradi rebalansa občinskega proračuna, s katerim smo v lanskem letu izgubili 5.000 € 

investicijskih sredstev za leto 2019, bomo zunanja senčila v 4 učilnicah prizidka matične 

šole uredili v tem letu.  



 Načrtuje se ureditev arhiva in arhivskega gradiva, prav tako nabava nove peči za LUM 

za žganje glinenih izdelkov, saj je stara peč dotrajana, premajhna, poleg tega da ne služi 

več svojemu namenu, je tudi postala nevarna za uporabo.  

 Zaradi povečanja števila učencev in obrabe drobnega materiala ter zagotavljanja 

mlečnih malic za učence, se bo nabavil pribor in posoda za centralno kuhinjo na MŠ in 

razdelilne kuhinje po POŠ.  

 Za potrebe učenja na prostem se bo dokupila oprema za zunanje igrišče (dve šestkotni 

mizi s klopmi).   

Računovodkinja Nataša Prettner je pojasnila, da je finančni načrt pripravljen na podlagi 

rebalansa proračuna Občine Litija. Prvič je bilo v letu 2019 potrebno plačati tudi račun za 

stavbno zemljišče v vrednosti 5.000€. Šola je posredovala zahtevek na Občino, ki je strošek 

tudi pokrila. Predvideva se, da bo podobno tudi v letu 2020.  

V letu 2020 bo revizijo opravljal drug revizor. Ravnatelj je pojasnil, da se o izvajalcu dogovarja 

z drugimi ravnatelji šol in da bi revizija potekala v jesenskih mesecih. 

Nataša Prettner je predlagala članom, da bi se februarski termin seje sveta zavoda v 

naslednjem letu zamaknil v prvi teden marca, v kolikor bi se izkazalo, da ne bo moč pripraviti 

Letnega poročila in Finančnega načrta pravočasno zaradi različnih okoliščin kot npr. 

nepravočasna dospetja dokumentov, datuma počitnic, morebitnih bolezni zaposlenih. 

Načelno so se člani strinjali s predlogom, se bo pa predsednica sproti dogovarjala z vodstvom 

in računovodstvom. 

Do 25. 2. 2020 so člani sveta zavoda lahko naslovili vprašanja vezana na Finančni  in kadrovski 
načrt poročilo za leto 2020 na ravnatelja Damjana Štrusa, ki je pisne odgovore posredoval do 
srede, 26. 2. 2020. Člani so v zvezi s Finančnim načrtom na ravnatelja naslovili še nekaj 
vprašanj.  
Nado Golouh je zanimalo ali je igrišče na POŠ Vače zaklenjeno. Ravnatelj je pojasnil, da je 
igrišče odklenjeno, ker je namenjeno tudi zunanjim uporabnikom, vandalizma na igrišču pa še 
ni bilo zaznati. 
 
Nado Golouh je zanimalo tudi, kaj je učilnica na prostem. Ravnatelj je pojasnil, da gre za 
prostor na zunanjem igrišču, kjer je možno izvajati tudi pouk, ki ga načrtuje učitelj. Urška Pišek 
je dodala, da v mesecih, ko je zunaj topleje se večino dejavnosti 1. razreda in OPB izvaja zunaj. 
Trenutno je za izvajanje teh dejavnosti na voljo zgolj ena miza in dve klopi, zato je dokup 
dodatne opreme zaželen. 
 

Petra Bukovšek Batič je pojasnila, da je bila s strani Občine dana obljuba, da naj bi se sredstva 

za materialne stroške povišala, Vlada RS obljublja višje povprečnine kar bo Občinam nekoliko 

dvignilo proračunska sredstva. 

Matejo Gorše je zanimalo, kako daleč je projekt izgradnje nove šole POŠ Hotič. Petra Bukovšek 

Batič je povedala, da se projektna in gradbena dokumentacija pripravlja v skladu z načrtom. 

 

Nado Golouh je zanimalo kakšno avtonomijo ima šola pri razporejanju sredstev MIZŠ. 

Ravnatelj je pojasnil, da vodstvo šole razporeja sredstva avtonomno in razporeditev poteka po 

enakem ključu kot v preteklosti, ko je MIZŠ izdalo podrobnejše kriterije za razdelitev 



materialnih stroškov, so pa sredstva namenjena za šole v naravi namenska in ne sodijo k 

drugim virom MIZŠ.  

 

V okviru pojasnil Kadrovskega načrta je ravnatelj pojasnil, da se v šolskem letu 2020/21 

predvideva 1 oddelek manj na POŠ Jevnica (kombinacija 1. in 2. razred). 

V kuhinji so zaradi potreb dodatno zaposlili eno kuharico. 

 

SKLEP št. 6: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 14.842 € se v letu 2020 

nameni za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje. 

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

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2020. 

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

 

SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2020. 

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

 
Priloga 3: Finančni načrt za leto 2020 

Priloga 4: Kadrovski načrt za leto 2020 

 

K točki 5 – Program razvoja OŠ Gradec do leta 2022 

 

Predsednica je povabila ravnatelja k predstavitvi Programa razvoja OŠ Gradec (nadalje 

Program) do leta 2022. 

Ravnatelj je pojasnil, da je Program narejen na osnovi Programa dela iz razpisa leta 2017. 

Do 25. 2. 2020 so člani sveta zavoda lahko naslovili vprašanja vezana na Program razvoja OŠ 
Gradec do 2022 na ravnatelja Damjana Štrusa, ki je pisne odgovore posredoval do srede, 26. 
2. 2020. Člani so v zvezi s Programom razvoja na ravnatelja naslovili še nekaj vprašanj.  

Nado Golouh je na podlagi navedb v Programu v povezavi z uporabo pametnih telefonov kot 

učni pripomoček zanimalo, za katere razrede je to predvideno. Ravnatelj je pojasnil, da je sprva 

načrtoval uporabo, ki jo je poznal na srednješolskem nivoju, vendar je ob spoznanju, da je delo 

v osnovni šoli nekoliko drugačno, razmišljal v prvi vrsti na 9. razred. 

Nado Golouh je pohvalila cilj naveden v Programu, da se bo šola trudila učencem ponazoriti 

možnosti pametne uporabe pametnih telefonov, zanimalo pa jo je ali je predvideno tudi 

aktivno ciljno izobraževanje učencev že na razredni stopnji v smislu varne rabe interneta, kako 

prepoznati verodostojne informacije in lažne vire, zakonskih omejitev socialnih omrežij. 

Mateja Gorše je pojasnila, da učitelji že sedaj ozaveščajo učence o omenjenih vsebinah na vseh 

ravneh, tudi v okviru vsebin iz učnega načrta ter izhajajoč iz posameznih primerov zlorab, ki se 

že pojavljajo na šoli. Meni, da morajo v prvi vrsti starši sami prevzeti odgovornost, da otroke 

podučijo o napravah, ki jim jih kupijo ter, da so starši pomemben zgled svojim otrokom, torej 



bi bilo potrebno predvsem ozaveščati in izobraževati starše. Prav tako meni, da je vzgoja 

učiteljev brez učinka, če slednji nimajo podpore staršev in je vzgoja doma v nasprotju s tem, 

kar poskušajo privzgojiti učencem učitelji. Izrazila je tudi skrb glede uporabe pametnih 

telefonov pri pouku. Opozarja na vse večje govorno jezikovne in druge težave učencev, ki so 

med drugim tudi posledica uporabe sodobne tehnologije in pomankanja pristnih človeških 

stikov.  

Nada Golouh je izpostavila dejstvo, da vstopamo v digitalno dobo in tukaj ni važno ali nam je 

to všeč ali ne. Strinja se, da je naloga staršev vzgoja z vzgledom, vendar marsikje tega vzgleda 

ni, zato je prav, da učenci dobijo pravo informacijo v ustanovah VIZ. Brez uravnotežene 

informacije učenci sploh nimajo izbire, saj jim pravo ravnanje ni znano. Ključno je, da se 

preventivno začne delovati čim prej, že v prvi triadi. Zelo dober primer zgodnje sistematične 

institucionalne vzgoje je lepo viden v ozaveščenosti naših otrok o ločevanju odpadkov, ki se 

začne že v vrtcu. Se pa strinja, da je potrebno ozavestit predvsem in tudi starše. Tudi naša šola 

se srečuje s problemom, da je obisk "šole za starše" porazen. Prvi roditeljski sestanek in 

roditeljski sestanki pred izvedbo šol v naravi so zelo dobro obiskani. Morda bi 15 minutna "šola 

za starše" pred roditeljskimi sestanki bila smiselna.   

Sebastjan Gorenc je dodal, da bodo današnji otroci delovali v poklicih, ki jih mi sedaj še ne 

poznamo. 

Petra Bukovšek je prav tako mnenja, da bi bilo smiselno razmisliti, o premiku ozaveščanja že v 

prvo triado. 

Ravnatelj je obljubil, da bo o predlogu razmislil in dodal, da se nekaj aktivnosti v zvezi s predlogi 

že odvija.  

Urška Pišek je predlagala, da se oblikuje razvojni tim, ki bo Program posodabljal. 

SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Program razvoja OŠ Gradec do 2022. 

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

 
Priloga 5: Program razvoja OŠ Gradec do 2022 

Priloga 6: Vprašanja članov in odgovori ravnatelja 

 

Sejo je ob 19.12 zaradi obveznosti zapustila Petra Bukovšek Batič. 

 

K točki 6 – Odgovor Občine na predlog sprememb Odloka 

 

Predsednica je predstavila potek dogodkov v povezavi s 3. in 4. sklepom 24. seje sveta zavoda: 

 17. 1. 2020 je Predlog sprememb naslovila na gospoda župana (UZ 1), 

 17. 1. 2020 je na predlog ravnatelja omenjen dopis posredovala tudi ge. Lijani Lovše in 

g. Ivanu Matijeviču (UZ 2), 

 24. 1. 2020 je prejela odgovor Občine od ge. Marjane Weilgoni, ki ga je članom sveta 

zavoda isti dan posredovala v vednost (UZ 3), 



 z ravnateljem sva se dogovarjala, da bi si pridobili dodatno pravno mnenje še pri g. 

Martinu Počku ali ge. Nataši Pirc Musar, vendar so stroški pravnih mnenj tako visoki, 

vsebina sama po sebi pa ni tako zelo pomembna, da bi upravičila tak finančni angažma. 

Je pa ga. Nataša Pirc Musar podala namig, da »Takole na hitro pa ... , po 47/II členu 

ZOFVI postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda ureja akt o ustanovitvi. 

Če ta navedeno vsebino ureja, ga je treba uporabiti, ker ZOFVI (zakon) napotuje nanj. 

Eventualno bi lahko uporabili ZSDU, še to le smiselno, če ustanovni akt ne bi o postopku 

izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda določal ničesar.« 

Glede na odgovor Občine in namig ge. Nataše Pirc Musar je predsednica predlagala, da se 

posodobi vse pravne dokumente v skladu z Odlokom, kljub temu, da se nam nekatere pravne 

rešitve, ki jih ponuja Odlok ne zdijo smiselne, kar je pokazala tudi praksa. 

Nada Golouh je pojasnila, da svet staršev določenih določil iz Odloka ne bo mogel upoštevati, 

ker niso v praksi izvedljivi, zato Poslovnika o delu sveta staršev ne bodo uskladili z Odlokom. 

 

SKLEP št. 10: Svet zavoda bo vse pravne akte, katerih sprejem je v njegovi pristojnosti, 

posodobil v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na 

področju osnovnega šolstva v Občini Litija. 

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 
Priloga 7: UZ 1, UZ 2, UZ 3 

 

 

K točki 7 – Spremembe Poslovnika o delu sveta zavoda 

 

Predsednica je pojasnila, da smo o spremembah Poslovnika o delu sveta zavoda razpravljali že 

na prejšnji redni seji, zato smo članice predstavnice zaposlenih pripravile predlog sprememb. 

 

Do 14. 2. 2020 so vsi člani sveta zavoda prejeli omenjen predlog in imeli možnost nasloviti 

pripombe, predloge in dopolnitve na Predlog poslovnika o delu sveta zavoda na predsednico 

sveta zavoda. 

 

Pripomb, predlogov ali dopolnitev predsednica ni prejela. Prejela je le vprašanje s strani članov 

sveta zavoda predstavnikov staršev v zvezi z 10. členom. 

 

Predsednica je pripravila lektoriran čistopis, ki so ga člani prejeli skupaj z ostalim gradivom. 

Poslovnik se bo sprejel kot celota. 

 

Razprave pod točko 7. ni bilo. 

 

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

Glasovalo je 6 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 



 
Priloga 8: Poslovnik o delu sveta zavoda 

 

K točki 8 – Razno 

Predsednica je vprašala člane, če želijo pod točko razno razpravljati.  

 

Nado Golouh je zanimalo srečanje z dr. Klemnom Lipovškom. 

Ravnatelj je pojasnil, da se je udeležil srečanja, ki sta ga organizirala župana Občin Litije in 

Šmartna pri Litiji. Predstavil je priporočila dr. Klemna Lipovška glede postopkov ravnanja. 

Pripravil je tudi obvestilo za starše, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti.   

Nado Golouh je zanimalo še ali se bodo šole v naravi realizirale in ali v primeru pojava okužb 

razmišlja , da se učenci ne bi selili iz učilnic. Ravnatelj se bo držal smernic NIJZ in MIZŠ. Šole v 

naravi se bodo realizirale v skladu z načrtom, dokler ne bo drugačnih navodil. 

 

Sebastjana Gorenca je zanimalo, kako je z novimi koši v telovadnici. Ravnatelj je povedal, da 

je bila podana reklamacija. Serviser je opravil pregled košev in premazal mehanizem za 

dviganje in spuščanje. 

 

Ravnatelj je predstavil »escape room« na matični šoli. Povedal je, da učiteljice pripravljajo 

uganke, pri čemer potrebujejo nekaj pripomočkov (ključavnice). Ključavnice bi najceneje 

nakupili na spletni strani AliExpress. V ta namen bi šola morala imeti plačilno kartico. 

Proračunski uporabnik skladno z 25. členom Zakona o opravljanju plačilnih sredstev za 

proračunske uporabnike ne more odpirati računov izven sistema enotnega zakladniškega 

računa. Skladno z 22. členom omenjenega zakona se lahko pri poslovnih bankah odpirajo zgolj 

posebni računi z ničelnim stanjem, vendar mora pred uporabo plačilne kartice javni zavod 

sprejeti poseben akt (Pravila o materialnem in finančnem poslovanju zavoda).  V aktu se 

natančno določijo pravila poslovanja s plačilno kartico, določiti je potrebno osebe, ki lahko 

kartico uporabljajo, za kakšen namen se bo uporabljala, limit opravljenih plačil. Promet s 

kartico mora biti ustrezno dokumentiran in vsaka poraba mora biti predvidena v finančnem 

načrtu. 

Člani se načeloma strinjajo s poslovanjem s kartico, vendar opozarjajo na transparentnost 

poslovanja in nadzor. Ravnatelj bo pripravil ustrezen akt, ki ga bo posredoval članom v 

odločanje. 

 

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

zaključila sejo ob 19.41. 

 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Urška Pišek                                                                 Mateja Gorše 


