
Zapisnik 30. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 4. 6. 2020, ob 18. uri v prostorih 

zbornice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Petra Bukovšek Batič, Nada Golouh (od 18.10 do 18.30), Sebastjan Gorenc, 

Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik, Tanja Vesel, Marko Zajc, Janez Žgajnar 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus 

 

Odsotna: 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 

9, kar pomeni sklepčnost na seji. Ena članica se je pridružila kasneje in sejo zapustila predčasno 

(Nada Golouh). Ena članica je bila odsotna brez opravičila. 

 

Sledila sta pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 27. (redne) ter 28. in 29. (korespondenčne) seje 

2. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja 

3. Spremembe Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v 

svet zavoda 

4. Razno 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 30. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

 

K točki 1 – Pregled sklepov 27. (redne) ter 28. in 29. (korespondenčne) seje 
 

Podpredsednica je prebrala vse sklepe 27. redne seje: 
 
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 27. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 
SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 25. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 26. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 
SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 



SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2020. 
SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2020. 
SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Program razvoja OŠ Gradec do 2022. 
SKLEP št. 9: 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. 
SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Poslovnik o delu sveta zavoda. 
 
Predsednica je v zvezi s sklepom št. 10 pojasnila, da je bil Poslovnik javno objavljen na 
oglasnih deskah MŠ in POŠ. 
 
Z 28. korespondenčno sejo je bil zapisnik 27. (redne) seje že sprejet in objavljen na spletni 
strani šole. Dodatnih dopolnil ali predlogov popravkov s strani članov sveta zavoda ni bilo. 
 
Predsednica je prebrala sklep 28. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 28 KS:   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 27. seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec.  

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 28. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

 

Predsednica je prebrala sklep 29. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 29 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o uporabi kreditne plačilne kartice z 

ničelnim stanjem. 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 29. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

K točki 2 – Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019 

 

Predsednica je obrazložila potek ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja: 

- Svet zavoda ugotavlja delovno uspešnost ravnatelja na podlagi meril, ki jih določa 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 

(Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 — popr., 104/09, 4/10 in 6/12) ter Uredba o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 

113/09) 

 

- Delovna uspešnost ravnatelja je odvisna od izpolnitve letnega programa zavoda 

oziroma zagotavljanja dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda. Navedena merila 

se vrednoti v skladu z naslednjimi kriteriji: 



 realizacija obsega programa – do 25 % 

 kakovost izvedbe programa – do 35 % 

 razvojna naravnanost zavoda – do 35 % 

 zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 % 

 

- Osnova za ugotavljanje delovne uspešnosti je Letno poročilo 2019 in Inventurno 

poročilo 2019. 

 

- V skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 

RS, št. 80/18) so se Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega 

sektorja dogovorih, da se redna delovna uspešnost do 30. junija 2020 ne izplačuje. 

 

- Po zaključenem postopku ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja svet zavoda 

sprejme ugotovitveni sklep, s katerim določi odstotek doseganja delovne uspešnosti 

po posameznih kriterijih ter skupni odstotek ugotovljene uspešnosti. Podatek o 

ugotovljeni delovni uspešnosti se vnese v obrazec (priloga), ki se ga pošlje na naslov 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 

najkasneje do konca aprila 2020. (ZARADI RAZGLAŠENE EPIDEMIJE COVID – 19 SE 

OCENJEVANJE V DOGOVORU Z MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 

ŠPORT LAHKO IZPELJE TUDI PO DANEM ROKU). 

Na sejo je ob 18.11 prišla Nada Golouh. 

Predsednica je povabila ravnatelja k besedi in kratki predstavitvi, v kolikor bi to želel. 

Ravnatelj, g. Damjan Štrus, je obrazložil izredni inšpekcijski nadzor z dne 6. 2. 2020. Takrat je 

namreč prejel prijavo (telefonsko). Opravil je hospitacijo in pogovor z zaposlenim, na katerega 

se je prijava nanašala. 9. 3. 2020 je prejel poziv za izjasnitev in dostavo dokumentacije. V 

zakonsko določenem roku je odgovoril na vsa vprašanja inšpekcije, dodal tudi priprave, 

mnenja staršev in sodelavk … S strani inšpektorata ni prejel nobene povratne informacije, 

vendar pričakuje pozitiven odgovor. 

 

- Člani sveta zavoda so pričeli z ugotavljanjem delovne uspešnosti ravnatelja, zato je g. 

Damjan Štrus sejo zapustil. 

 

 Predsednica je poročala o postopku pridobitve mnenja zaposlenih o delovni uspešnosti 

ravnateljev (tokrat je bilo posvetovalno mnenje pridobljeno z elektronskimi 

ocenjevalnimi obrazci): 

- 11. 5. 2020 je predsednica zaposlenim po elektronski pošti 

posredovala navodila za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnatelja (navodila, letno poročilo za 2019); 

- 12. 5. 2020 so zaposleni po elektronski pošti prejeli gesla 

(posredovala jim jih je šolska računalničarka Anja Knežević); 

- 15. 5. 2020 je bilo zaključen postopek pridobitve mnenj 

zaposlenih. 



Predsednica je predstavila ugotovitve analize (kopija ugotovitev in seznam zaposlenih, ki so 

glasovali, sta zapečatena in se hranita v ognjevarni omari pri tajnici VIZ ge. Renati Fele). 

ANALIZA GLASOVANJA ZAPOSLENIH PO KRITERIJIH 

 

 

 

 

 

Q1   REALIZACIJA PROGRAMA (do 25 %) 

        Veljavno Št. enot Povprečje 
Std. 

odklon 
Minimum 

Maksimu

m 

        71 72 23.5 2.96 10 25 

Q2   KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA  (do 35 %) 

        Veljavno Št. enot Povprečje 
Std. 

odklon 
Minimum 

Maksimu

m 

        70 72 32.9 3.80 18 35 

Q3   RAZVOJNA NARAVNANOST ZAVODA  (do 35 %) 

        Veljavno Št. enot Povprečje 
Std. 

odklon 
Minimum 

Maksimu

m 

        72 72 31.8 5.54 10 35 

Q4   ZAGOTAVLJANJE MATERIALNIH POGOJEV  (do 5 %) 

        Veljavno Št. enot Povprečje 
Std. 

odklon 
Minimum 

Maksimu

m 

        66 72 4.4 0.70 2 5 

Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen članov sveta 

zavoda po kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

Realizacija obsega programa 23,5 % do 25 % 

Kakovost izvedbe programa 32,9 % do 35 % 

Razvojna naravnanost zavoda 31,8 % do 35 % 

Zagotavljanje materialnih 

pogojev 

4,4 % do 5 % 

 92,6 % (93 %)  



Predsednica je predstavila dogovor članic sveta zavoda – predstavnic zaposlenih glede 

upoštevanja ocen zaposlenih. Razložila je, da bo predsednica glasovala tako, kot so glasovali 

zaposleni, ostale članice sveta zavoda pa bodo glasovale po lastni presoji. 

Predsednica je podala pisna navodila članom sveta zavoda glede ugotavljanja delovne 

uspešnosti ravnateljev. Pojasnila in navodila so izvleček iz okrožnic Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, št. 6034/2012/7 z dne 15. 2. 2012 ter št. 6030-1/2020/2 z dne 

28. 1. 2020 (člani so navodila prejeli po elektronski pošti). 

Člani so se dogovorili, da bodo delovno uspešnost ravnatelja ocenjevali tajno na obrazcih. 

 

SKLEP št 4: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

podali tajno. 

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

Predsednica je predlagala, da po glasovanju obrazce za ugotavljanje delovne uspešnosti 
pregledajo in analizirajo naslednji predlagani člani sveta zavoda: 

predstavnica zaposlenih: Urška Pišek 
predstavnik ustanoviteljice: Petra Bukovšek Batič 
predstavnih staršev: Janez Žgajnar 

 

SKLEP št. 5: : Člani sveta zavoda za pregled in analizo obrazcev za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta zavoda: 

       - predstavnica zaposlenih: Urška Pišek, 

       - predstavnik ustanoviteljice: Petra Bukovšek Batič, 

       - predstavnih staršev: Janez Žgajnar. 

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

Člani so pričeli s tajnim ocenjevanjem delovne uspešnosti ravnatelja. 

Sledila sta pregled in analiza obrazcev za ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja (vnos 
podatkov v Excelovo tabelo). 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev 

je g. Damjan Štrus za leto 2019 skladno z obdobjem opravljanja funkcije dosegel 98 % 

vrednost. 

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

Nada Golouh je po glasovanju zapustila sejo (ob 18.30). 

 

Pripravila sta se pisni sklep in ocena za ravnatelja (dopis in Excelov obrazec). Pred sejo je 

predsednica tajnico VIZ Renato Fele prosila za žig šole, ki ga je na sejo prinesel ravnatelj. 

Predsednica je na  sejo ponovno povabila ravnatelja Damjana Štrusa. 

Ravnatelju je Urška Pišek, ki je bila članica skupine za pregled in analizo obrazcev za 

ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja, predstavila oceno ravnatelja in predala sklep sveta 

zavoda z oceno. 

Predsednica je povabila k besedi ravnatelja, v kolikor bi želel podati pripombo na oceno, 

vendar je ni podal. 

 

K točki 3: Spremembe pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v 

svet zavoda 

 

Skupaj z vabilom so člani sveta zavoda prejeli predlog sprememb Pravilnika o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. Predlog je pripravljen na podlagi 
SKLEPA št. 9 27. redne seje sveta zavoda:  Svet zavoda bo vse pravne akte, katerih sprejem je 

Zap.št. Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen članov sveta 

zavoda po kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

1. Realizacija obsega programa 24,5 % do 25 % 

2. Kakovost izvedbe programa 34,3 % do 35 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda 34,1 % do 35 % 

4. Zagotavljanje materialnih 

pogojev 

4,6 % do 5 % 

 97,5 % (98 %)  



v njegovi pristojnosti, posodobil v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija. 

 
Do 3. 6. 2020 (navedeno v vabilu na 30. sejo) so vsi člani sveta zavoda imeli možnost podati 
predloge, vezane na spremembe. Predsednica predlogov ni prejela. 
 
 

SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Spremembe pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – 

predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

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

 

SKLEP št. 8: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis Pravilnika o volitvah in odpoklicu 

članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

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

K točki 5 - Razno 

Pod točko razno je predsednica pojasnila, da se dvema članoma – predstavnikoma 

ustanoviteljice 13. 6. 2020 izteče štiriletni mandat. 

Člani so se dogovorili, da bo predsednica sveta zavoda pripravila poziv Občini Litija. 

 

SKLEP št. 9: Predsednica sveta zavoda bo obvestila ustanoviteljico o izteku mandatov 

predstavnikov ustanoviteljice ge. Tjaši Brinovec Obolnar in g. Marku Zajcu. 

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

 

Predsednica sveta zavoda se je vsem navzočim zahvalila za udeležbo in sodelovanje ter 

zaključila sejo ob 18.51. 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                 Mateja Gorše 

 


