
Zapisnik 33. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v ponedeljek, 5. 10. 2020, ob 18.00 uri v zbornici 

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 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus 

 

Opravičeno odsotni: Renata Razboršek, Karlo Jurjevec 

 

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 9 članov, kar pomeni sklepčnost na 

seji. Ostali člani so se opravičili. 

 

Sledila sta pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev mandata novim članom (predstavnikom ustanoviteljice) Sveta zavoda OŠ Gradec 

2. Pregled sklepov 30. (redne) ter 31. in 32. (korespondenčne) seje 

3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2019/20 (ravnatelj) 

4. Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2020/21 (ravnatelj) 

5. Neplačevanje dodatkov zaposlenim za opravljeno delo (Urška Pišek) 

6. Načrt revizije (ravnatelj) 

7. Predlog novega cenika uporabe in najema šolskih prostorov (ravnatelj) 

8. Razno  

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 33. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

 

 

K točki 1 -  Potrditev mandata Renati Razboršek, Petri Bukovšek Batič in Karlu Jurjevcu  (predstavnikom 

ustanoviteljice)  

 

Predsednica je prebrala obvestilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Priloga 1) in 

prisotne vprašala, ali se strinjajo s potrditvijo Renate Razboršek, Petre Bukovšek Batič in Karla Jurjevca za 

nove predstavnike ustanoviteljice v Svetu zavoda OŠ Gradec za čas do zaključka mandatnega obdobja. 

Predsednica je predlagala glasovanje o naslednjem ugotovitvenem sklepu: 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje Renati Razboršek,  Petri Bukovšek Batič in  Karlu Jurjevcu 

mandat v Svetu zavoda OŠ Gradec za čas do zaključka tega mandatnega obdobja. 

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

 

Priloga 1: Obvestilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 



 

 

K točki 2 – Pregled sklepov 30. (redne) ter 31. in 32. (korespondenčne) seje 

  

Predsednica je prebrala sklepe 30. redne seje: 

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

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

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

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

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, 

       - predstavnica ustanoviteljice: Petra Bukovšek Batič, 

       - predstavnik staršev: Janez Žgajnar. 

 

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

za leto 2019 skladno z obdobjem opravljanja funkcije dosegel 98 % vrednost. 

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

delavcev v svet zavoda. 

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

predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 

Predsednica je v zvezi s sklepom št. 8 pojasnila, da so bile spremembe pravilnika objavljene na oglasnih 

deskah od 8. 6. 2020 dalje na matični in vseh podružničnih šolah. 

Čistopis pravilnika je bil objavljen na spletni strani šole. 

 

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

ustanoviteljice Tjaši Brinovec Obolnar in Marku Zajcu.  

Predsednica je sklep realizirala 15. 6. 2020, ko je poziv posredovala županu in Komisiji za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. Poziv je hkrati posredovala tudi vsem članom sveta zavoda in ravnatelju 

v vednost. 

Priloga 2: Poziv, posredovan Občini Litija 

Z 31. korespondenčno sejo je bil zapisnik 30. (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 31. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 31. KS:   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 30. seje Sveta zavoda OŠ Gradec.  

SKLEP št. 3: : Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 31. 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 32. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 32. KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ Gradec za šolsko leto 2020/21. 

SKLEP št. 4 : Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 32. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 



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

 

 

K točki 3: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2019/20 

Predsednica je ravnatelja povabila h kratki predstavitvi. 

 

Ravnatelj je razložil, da je skrajšano verzijo Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/20 predstavil že na seji sveta staršev. Ostali člani sveta zavoda so poročilo prejeli skupaj z ostalim 

gradivom za sejo. Na pobudo predsednice je predstavil vprašanja, ki jih je prejel s strani staršev, ter pojasnila 

le-teh: 

 

1. Problematika nevarnih šolskih poti (Bevkova ulica, težave z živo mejo in nepreglednost šolske poti). 

2. Ukrep o nošenju mask. 

3. Vprašanje glede table v predavalnici (zadeva je že rešena, kajti pouk v predavalnici ne poteka več). 

4. Kako bo potekalo poučevanje na daljavo? Ravnatelj je razložil sistem pouka na daljavo (učenci, ki 

potrebujejo dodatno IKT-opremo, jo bodo dobili s strani šole; pri pouku na daljavo se bodo 

uporabljale spletne učilnice, Teams, ZOOM …). Poučevanje učencev o uporabi spletnih orodij že 

poteka. Tedensko se navajajo na uporabo aplikacije Teams. 

5. Odjavljanje šolske prehrane ostaja enako (preko Lopolisa). 

 

Do 25. 9. 2020 (naknadno pa do 2. 10. 2020) so imeli vsi člani sveta zavoda možnost nasloviti vprašanja, 

vezana na Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020, na ravnatelja. Ravnatelj vprašanj v zvezi s 

poročilom ni prejel. 

Razprave pri tej točki ni bilo. 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN  OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020. 

Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020. 

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

 

Priloga 3: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2019/20 

 

 

K točki 4 – Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2020/21 

Do 25. 9. 2020 (naknadno pa do 2. 10. 2020) so imeli vsi člani sveta zavoda možnost nasloviti vprašanja, 

vezana na Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021, na ravnatelja.  

 

Predsednica je ravnatelja povabila h kratki predstavitvi. 

 

Ravnatelj je obrazložil, da je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 posredovan vsem članom. V zvezi 

s tem dokumentom ni prejel vprašanj.  



Naknadnih vprašanj in razprave ni bilo. 

SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2020/2021. 

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

 

Priloga 4: Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2020/21 

 

 

K točki 5 – Neplačevanje dodatkov zaposlenim za opravljeno delo 

 

Predsednica sveta zavoda je povabila sindikalno zaupnico Urško Pišek k besedi. 

 

Sindikalna zaupnica je obrazložila, zakaj se je odločila, da uvrsti to točko na dnevni red seje. 

 

Na osnovi 1. odstavka  48. člena ZOFVI, ki se glasi: 

»Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja 

vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji 

šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma 

izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega 

kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, 

andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, 

skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o 

ustanovitvi.« 

in po posvetu s pravnim svetovalcem SVIZ-a se je Urška Pišek kot sindikalna zaupnica OŠ Gradec na Svet 

zavoda OŠ Gradec obrnila s problematiko neplačevanje dodatkov zaposlenim za opravljeno delo. 

49. člen ZOFVI (pristojnosti ravnatelja) se v prvem odstavku zadnje alineje glasi:  

»Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge: 

-        organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, 

-        pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole, 

-        pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 

-        je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje 

šole in odraslih, 

-        vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 

-        oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

-        spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

-        organizira mentorstvo za pripravnike, 

-        prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje, 

-        predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

-        odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 

-        spremlja delo svetovalne službe, 

-        skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), 

-        obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov, 

-        spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole, 

-        odloča o vzgojnih ukrepih, 



-        zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 

-        zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 

-        določa sistemizacijo delovnih mest, 

-        odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 

-        skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in 

-        je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 

samo-evalvaciji šole oziroma vrtca, 

-        opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.« 

 

Sindikalna zaupnica je želela, da se ravnatelja opozori, da je varuh zakonitosti in da je dolžan spoštovati 

plačno zakonodajo, opredeljeno v 32. členu ZSPJS, ki določa dodatke za delo v manj ugodnem delovnem 

času: 

» (1) Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za: 

-       izmensko delo, 

-       delo v deljenem delovnem času, 

-       delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 

-       delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik ter 

-       za delo preko polnega delovnega časa.« 

 

ter da je namerno ravnanje v nasprotju s predpisi o plači lahko celo kaznivo dejanje, kar opredeljuje 196. 

člen KZ-1 v poglavju Kršitev temeljnih pravic delavcev:  

 »(1) Kdor ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači 

in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, 

varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših delavcev, 

prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in tako prikrajša enega ali več delavcev ali 

iskalcev zaposlitve za pravice, ki jim pripadajo, ali jim jih omeji, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo. 

(2) Če so bile z dejanjem iz prejšnjega odstavka kršene pravice najmanj dvajsetih delavcev ali če so enemu 

ali več delavcem kršene pravice v obdobju najmanj dveh let, se storilec kaznuje z zaporom do petih let in denarno 

kaznijo.« 

 

Posledično pa zagotovo tudi razlog za razrešitev s funkcije ravnatelja, kar je določeno v 3. alineji 2. 

odstavka 38. člena Zakona o zavodih:   

»Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. 

Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja: 

-   če direktor sam zahteva razrešitev, 

-   če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem 

zakonu, 

-    če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 

sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 

-    če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali 

malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 

dejavnosti zavoda. 



Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, 

da se o njih izjavi.« 

Sindikat OŠ Gradec je v zadnjih treh letih ravnatelja opozarjal na izplačilo dodatkov za opravljeno delo na 

osnovi 42. člena KPJS, ki opredeljuje dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, a se 

plačilo ni izvedlo. Člen se glasi: 

»Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje delo, če je polni delovni čas javnega 

uslužbenca razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Dodatek znaša 10% urne postavke osnovne plače javnega 

uslužbenca in mu pripada za ure, ki presegajo 8 ur dela dnevno. 

Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje tudi delo, če je polni delovni čas javnega 

uslužbenca razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu. Dodatek znaša 10% urne postavke osnovne plače javnega 

uslužbenca in mu pripada za ure opravljene v šestem, sedmem in v vsakem nadaljnjem zaporednem delovnem dnevu. 

Če je delovni čas javnega uslužbenca razporejen tako, da ima v enem delovnem dnevu dve ali več prekinitev 

delovnega časa, ki trajajo najmanj 1 uro, mu za ure dela tako razporejenega delovnega dne pripada dodatek v višini 

20% urne postavke osnovne plače. 

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo po posebnem razporedu, za kar se šteje delovni čas, ko se 

prisotnost delavca planira za dva dni v naprej in ta zahteva prisotnost delavca, ne glede na običajni delovni čas 

proračunskega uporabnika ter ga ni mogoče opredeliti z delovnim časom, definiranim iz ostalih členov te kolektivne 

pogodbe. Delavcu pripada dodatek v višini 20% urne postavke osnovne plače za dejansko opravljene ure po posebnem 

razporedu. 

V primeru, ko javni uslužbenec prejema dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, mu 

ne pripadata dodatka za izmensko delo in za delo v deljenem delovnem času.« 

43. člen istega zakona opredeljuje dodatek za delo ponoči: 

»Višina dodatka za delo ponoči znaša 40% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. 

Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela ponoči.« 

 

44. člen istega zakona opredeljuje dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela 

prost dan: 

»Višina dodatka za delo v nedeljo znaša 90% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. 

Višina dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan znaša 120% urne postavke osnovne plače 

javnega uslužbenca. 

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko javni uslužbenec dela v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost 

dan. 

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, se med seboj 

izključujeta.« 

Kot sindikalna zaupnica je  Urška Pišek na željo ravnatelja, ko je bil seznanjen s tem, da se bo obrnila na 

svet zavoda glede izplačevanja omenjenih dodatkov delavcem, pridobila še mnenje pravnega svetovalca 



SVIZ-a. V nadaljevanju sta citirani elektronski sporočili ravnatelja in Janeza Reška, strokovnega sodelavca 

za pravne zadeve pri SVIZ-u. 

 

Pozdravljena. 

Prosim, če gospodu Rešku posreduješ moje sporočilo in od njega pridobiš podatke, da primerjam svoje 

podatke z mnenjem sindikata in poskušam biti čim manj protizakonit. 

1. Učitelji gredo v CŠOD v petek ob 14.00 in se vrnejo v nedeljo ob 15.00. Kolikšen dodatek se delavcem 

obračuna za soboto in za nedeljo in za koliko ur? Ali imajo poleg dodatkov še pravico do prostega 

ponedeljka? 

2. Učitelj se po svoji želji prijavi na izobraževanje v soboto. Šola mu plača kotizacijo in potne stroške. Ali 

je upravičen tudi do kakšnega dodatka? 

Hvala in lep pozdrav. 

Damjan Štrus 

Ravnatelj 

-––––––––––––––– 

Spoštovani, 

 1. če sta sobota in nedelja šesti in sedmi zaporedni delovni dan v tednu, se za vsako sobotno in nedeljsko uro 

obračuna 10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Ker dodatek pripada tudi za 

morebitne nadaljnje zaporedne delovne dneve, bi pripadal v enaki višini tudi za morebitne ure dela v 

ponedeljek... 

Za sobotno delo samo po sebi poseben dodatek ne pripada, pripada pa za ure v nedeljo. Konkretneje, za vsako 

nedeljsko uro v višini 90% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. 

Ni skrivnost, da naj bi dodatki za zgornje ure po eni strani, zaradi tega ker so take ure posledično dražje od 

‘rednih’, delodajalce odvračali od njihovega odrejanja, če ne gre drugače in se že morajo odrediti, pa vsaj 

dodatno nagrajevali (dodatno plačevali) delavca.   

Ali je ponedeljek prost, je stvar razporeditve delovnega časa s strani delodajalca. Pozoren pa je potrebno biti 

(med drugim) na to, da ZDR-1 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944# določa: 

 156. člen 

(tedenski počitek) 

(1) Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka iz prejšnjega 

člena, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. 

(2) Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan 

tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. 

(3) Minimalno trajanje tedenskega počitka, določeno v prvem odstavku tega člena, se upošteva 

kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni. 

 Povedano drugače, izjemoma je dopustno, da delavec v določenem tednu nima t.i. tedenskega počitka (ki 

znaša najmanj 24+12=36 ( in ne le 24!) ali v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa najmanj 

24+11=35 (in ne le 24!) neprekinjenih ur), a le pod pogojem, da ima v prihodnjem tednu (oz. natančneje, v 

razponu 14 dni) dva taka počitka (torej 2x 36 ali 2x35 neprekinjenih ur). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944


 2. Gre za učiteljev delovni čas, torej mu pripadajo vsi sicer predpisani dodatki, tudi npr. iz prvega odgovora. 

Seveda pa zna morebiten spor povzročiti, da bo delodajalec sprejel novo pravilo, in sicer da se konkretne 

termine izobraževanj za v prihodnje določa v dogovoru ali enostransko s strani ravnatelja. Ali pa npr. da ni več 

možno prijavljanje na sobotna, nedeljska, … izobraževanja, ker šola nima denarja z izplačilo takih ur. 

 Glede na to, da je Vrhovno sodišče RS pred leti, ko je šlo za tožbe policistov za nadurno delo (ki so vredne 100% 

+ 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca), dopustilo dogovore v smislu 'dodatne proste ure 

namesto dodatka', lahko morda tudi vi v primeru take volje OBEH (delavca in delodajalca) za nazaj dogovorite, 

da npr. ura nedeljskega dela šteje kot 100% +90% ure, sobotnega (če gre seveda za šesti zaporedni delovni 

dan) 100% + 10% ure. 

Lep pozdrav. 

Janez Rešek 

Strokovni sodelavec za pravne zadeve  

 

Tudi MIZŠ je lansko leto ravnatelje opozorilo glede organizacije dela na šesti, sedmi zaporedni dan in 

poslalo okrožnico. 

 

Kot sindikalna zaupnica OŠ Gradec se je Urška Pišek obrnila na člane Sveta zavoda OŠ Gradec, ker meni, 

da je svet zavoda prvi nadzorni organ, ki nadzira delo ravnatelja in ga opozarja na pravilnosti in 

nepravilnosti pri delu. 

 

Predsednica je pozvala ravnatelja, da poda svoje videnje izpostavljenega problema. 

 

Ravnatelj Damjan Štrus: 

Kar se tiče izplačevanja: šola izplačuje vsa nadomeščanja, prav tako je izplačala vse dodatke iz časa epidemije 

in dela na daljavo. Kolektivne pogodbe je potrebno upoštevati. Na šoli izvajamo pouk ob sobotah, ki jih odredi 

MIZŠ in v primeru, da gre za 6. delovni dan, zanje zagotovi tudi sredstva za izplačilo dodatka zaposlenim. Na 

naši šoli se na dodatek za delo v 6. delovnem dnevu in na delo ob nedeljah nanašajo: vikend za nadarjene, 

DSP vikend, pevski vikend, Andrejev sejem na Vačah, naravoslovni vikend na Vačah, sodelovanje na dnevu 

slovenske zastave, izvajanje ID Pohodništvo, izvajanje nekaterih ur izbirnega predmeta šport, delo na 

projektih (Skupnosti, ki podpirajo mlade), občasno tudi ID Gledališki klub, ekskurzija v London, spremstva na 

nekatera tekmovanja iz znanja, priložnostno tudi izbirne ekskurzije za nadarjene. 

 

Ravnatelj je v nadaljevanju obrazložil, kakšen je obseg dela učiteljev. 

 

 

 

Ravnatelj Damjan Štrus: 

Učitelji na OŠ Gradec pričnejo z delom teden dni pred začetkom pouka in končajo približno teden dni po 

končanem pouku. V šolskem letu je praviloma 190 dni pouka, v letošnjem šolskem letu je 18 dni počitnic 

(jesenske, novoletne, zimske, prvomajske), 42 sobot in 42 nedelj ter 6 praznikov; po koncu pouka imamo od 

28. 6. do 2. 7. čas za pripravo poročil (delo 6 ur na dan) in potem učitelji odidejo na dopust. V šolo pridejo 

ponovno 23. 8; vmes so 35 delovnih dni prosti; skupaj torej (35 + 18) to znese 53 prostih delovnih dni. Učitelji 

imajo v povprečju 33 dni dopusta, preostanek prostih dni nadomestijo z delom opredeljenim v  3. stebru. 

Učitelji si dejavnosti iz 3. stebra izberejo sami. 



Kar se tiče plačevanja dodatka za delo na 6., 7. dan, pa tole: če vzamemo primer pohoda na Tisje, bi morala 

šola plačati dodatka za 9 ur pohoda, kar bi zneslo 97 € stroška za eno učiteljico. Če bi bil pohod na nedeljo, 

bi to predstavljalo 122 € stroška za šolo na enega učitelja. Za pevski vikend bi to pomenilo 360 € za soboto 

in 572 € za nedeljo. Svet zavoda pozna finančno stanje šole in je seznanjen s tem, da šola nima denarja za 

izplačilo tako visokih zneskov. Do leta 2018 je veljal razdelilnik materialnih stroškov MIZŠ po posameznih 

postavkah, sedaj pa šola sama razporeja celotno vsoto glede na prioritete in LDN posamezne šole. 

 

Ravnatelj je v nadaljevanju predlagal: dodatek za 6., 7. … delovni dan bi bil izplačan, če bi to delo odredil 

ravnatelj. Interesne dejavnosti niso odrejene, prav tako niso odrejeni izbirni predmeti. Če se učitelj sam 

odloči, da bo neko dejavnost izvajal na soboto, potem ni razloga za izplačevanje. Del izobraževanj šola plača, 

če si ga učitelj izbere sam. Če ga odredi ravnatelj in je izobraževanje na 6., 7. delovni dan, potem mora biti 

dodatek izplačan. Prav tako je s spremstvom. Rešitev je tudi, da se ID izvajajo v času počitnic. V tem primeru 

dodatka ni potrebno izplačati. 

 

Nada Golouh (vprašanje za ravnatelja): 

Pevski vikend predstavlja 360 € stroškov na učitelja. Kateri stroški so to? 

 

Ravnatelj Damjan Štrus (odgovor Nadi Golouh): 

Stalna pripravljenost učiteljev (5 ur petek in 6 ur sobota), prehrana in prenočišče za učitelja. Na ponedeljek 

je učitelj lahko prost. Torej učitelj prejme dodatek za stalno pripravljenost. 

 

Janez Žgajnar (razprava) 

Strinjam se, da pripada dodatek učiteljem, vendar ima šola težave s sredstvi. Ko bomo kot svet zavoda od 

drugih dobili sredstva za izplačilo teh stroškov, bo lažje. Ljudje v prostem času opravljamo dela, ki so nam v 

veselje. Sam se že dolgo borim za novo šolo v Hotiču, pa zato nisem prejel nobenega plačila. Predlagam, da 

se ukinejo vse dejavnosti preko vikenda, oziroma naj se preko vikenda izvajajo samo tiste dejavnosti, za 

katere mentorji ne bodo zahtevali spornih dodatkov. 

 

Sebastjan Gorenc (razprava): 

Vprašanje je, koliko je teh stroškov na leto. Absolutno se strinjam, da mora biti vse zakonito. Potrebno bo 

zadevo malo preučiti, zato sem mnenja, da se za to šolsko leto ničesar ne spreminja in poizkusimo sredstva 

za izplačilo dodatkov pridobiti s strani občine naslednje šolsko leto. Apeliram na vse učitelje, da razumejo, 

da tega denarja ni in da se do naslednjega šolskega leta ta sredstva pridobi od ustanoviteljice.  

 

Urška Pišek (razprava): 

Ta zakonodaja velja že od leta 2017, vendar se kljub opozorilom do danes še ni nič spremenilo. Gre za 

dodatke, na katere delavci opozarjajo že nekaj časa. 

 

Tanja Vesel (vprašanje za ravnatelja): 

Kako lahko menite, da je izplačilo dodatka za delo na 6., 7. … delovni dan kaplja čez rob? Vikendi niso enaki 

interesnim dejavnostim. Če prav razumem, pomeni, da če si sama izberem, da grem na pevski vikend, 

izplačila ne dobim. Nekdo, ki bo isti čas v spremstvu, vendar si tega ne bo izbral sam, ampak mu bo to določil 

ravnatelj, pa mu dodatek pripada. Menim, da je zakon zakon in ga je potrebno spoštovati. Tu barantanje ne 

pride v poštev. 

 



Nada Golouh (razprava): 

Dejstvo je, da denarja za izplačilo dodatka ni. Pevski vikend in podobne dejavnosti so nadstandard in se ga 

lahko odloži na čas počitnic. Možnost imamo, da se ognemo sobot in nedelj.  

 

Urška Pišek (razprava): 

Ali to pomeni, da če si delavec nekaj izbere, ne dobi dodatka; če si tega ne izbere nihče, pa bo nekoga določil 

ravnatelj in bo določeni v tem primeru dobil dodatek?  

 

Petra Bukovšek Batič (razprava): 

Učitelji imate določeno število ur, ki so obvezne, potem pa si sam izbereš dejavnosti, ki jih boš izvajal v 3. 

stebru (glede na število ur dopusta). Nadstandard se potemtakem izvaja dodatno in ni v tretjem stebru. 

Dodatka ministrstvo ne financira. Ministrstvo določi nek znesek, s katerim potem šola sama razpolaga in 

pokriva materialne stroške. Sprašujem se, ali bi se dalo zadevo organizirati kako drugače. Če se te dejavnosti 

kar ukinejo, posledično pade tudi kvaliteta šole. Stvari bi se morale organizirati tako, da bi bilo za vse dobro, 

tako za učitelje, kot tudi učence. Za otroke je pomemben nadstandardni program. Poizkusimo najti rešitev, 

da bomo vsi zadovoljni. 

 

Mateja Gorše (razprava):  

Učitelji svoje delo opravljamo vestno in v korist otrok, pogosto tudi v našem zasebnem času. Vsak altruizem 

pa ima tudi svojo mejo. Če učitelj neko delo opravi na 6. ali vsak nadaljnji dan, naj bo za to plačan, saj to 

predvideva zakon. Na mnenje Janeza Žgajnarja, da nekateri v prostem času opravljajo prostovoljna dela, pa 

bi pripomnila: tudi učitelji so člani različnih prostovoljnih društev in v skladu s svojimi zmožnostmi, prepričanji 

in željami opravljajo le ta, za katera ne prejmejo plačila, zato se mi tovrsten očitek ne zdi na mestu. 

Predlagam, da v kolikor sredstva za izplačilo dodatkov niso na voljo, naj se delo organizira tako, da dodatni 

stroški pač ne nastanejo. Člane opozarjam še na legitimnost odločitve, v kolikor predlagan sklep sindikalne 

zaupnice ni izglasovan, saj v tem primeru ravnamo v nasprotju z zakonom in vodstvu pritrdimo, da zakona ni 

potrebno upoštevati, kar pa ni naša pristojnost. 

 

Anita Kušar (razprava): 

Menim, da ravnatelj ne bi zakona kršil kar tako. Vikend za nadarjene so učiteljice predlagale same, prav tako 

naravoslovni vikend. Sama hodim v CŠOD z veseljem, še nikoli nisem zahtevala dodatnega izplačila dodatkov. 

Ko se te programe izvaja, naj jih izvajajo učitelji, ki si to želijo, ki bi na te dejavnosti radi šli. Tudi prostovoljno 

delo je delo učitelja. 

 

Mateja Gorše (razprava): 

Tudi če se učitelj sam odloči, da bo določeno dejavnost izvajal, je ravnatelj v prekršku, če ne izplača dodatka, 

ker mu to narekuje zakon. 

 

Nada Golouh (razprava): 

Predlagam, da v okviru šole stopite skupaj in poiščete rešitev, ki bo dobra za učence in učitelje. 

 

Janez Žgajnar (razprava):  

Zadevo lahko rešimo tako, da se izvede dejavnosti na nedeljo, ki je v tednu, ko je na petek praznik, potem ni 

6. delovnega dne.  

 



Predsednica je glede na potek razprave predlagala, da se 5. točka dnevnega reda prekine ter da se omenjena 

tematika ponovno preda v reševanje ravnatelju in sindikalni zaupnici.  

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda prekine 5. točko dnevnega reda in zadevo preda v reševanje ravnatelju in 

predstavnici sindikata. 

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

 

SKLEP št. 8: Ravnatelj in sindikalna zaupnica seznanita člane sveta zavoda na naslednji redni seji z 

dogovorjenimi rešitvami. 

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

 

 

K točki 6 – načrt revizije 

 

Predsednica  je povabila ravnatelja k besedi in kratki obrazložitvi. 

 

Ravnatelj je obrazložil, da se je prejšnji revizor upokojil, zato si je morala šola izbrati novega revizorja. Na 

šolo so prejeli 4 ponudnike. Izbrali so NRS Krese (Simona Krese, s. p.). Predlog je bil posredovan v gradivu. 

Cena revizorke pa je 1300€ + DDV. 

 

Opis funkcije notranjega revidiranja: 

Podlage za izvedbo funkcije notranjega revidiranja so: 

- Zakon o javnih financah1 

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ2 

- Usmeritve za državno notranje revidiranje.3 

 

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za 

dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s 

sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih 

postopkov in upravljanja organizacije. 

 

Notranje revidiranje kot oblika posrednega notranjega nadzora je funkcionalno sredstvo, s katerim 

predstojnik proračunskega uporabnika iz neodvisnega vira dobi zagotovilo o tem, da notranje kontrole 

izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in o obvladovanju tveganj na še sprejemljivi ravni. 

 

Pristojnosti organov proračunskega uporabnika v zvezi z notranjim revidiranjem 

Za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega 

revidiranja je v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah odgovoren predstojnik proračunskega 

uporabnika. 

 

Zakon o javnih financah in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ pristojnosti organa upravljanja javnega zavoda ne urejata. Z Usmeritvami za državno 

notranje revidiranje, ki sicer predstavljajo strokovni okvir za izvajanje notranjega revidiranja proračunskih 



uporabnikov, pa so sveti javnih zavodov opredeljeni kot organ nadzora z naslednjimi pristojnostmi: 

- V primeru, da proračunski uporabnik dejavnosti notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno 

notranjerevizijsko službo ali s skupno notranjerevizijsko službo, upravni odbor sprejme sklep o odobritvi, 

da bo dejavnost notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja 

(SNR1000.SLO.DNR, tč.III). Odobritev organa nadzora je podlaga za sprejem odločitve direktorja in 

izvedbe javnega naročila za oddajo storitev notranjega revidiranja. 

- Seznanitev z načrti notranjega revidiranja in možnostjo, da upravni odbor posreduje svoje predloge 

(SNR2020.SLO.DNR v povezavi s točko 7. 3.). 

- Seznanitev z letnim poročilom notranje revizije, ki je naslovljeno tudi na Upravni odbor in Urad za nadzor 

proračuna (SNR2060.SLO.DNR) 

 

Oblike zagotavljanja notranjega revidiranja 

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

proračunski uporabnik lahko funkcijo notranjega revidiranja zagotavlja v naslednjih oblikah: 

- z ustanovitvijo lastne notranje revizijske službe 

- z organiziranjem skupne notranje revizijske službe več proračunskih uporabnikov 

- z zunanjim izvajanjem notranjega revidiranja 

Javni zavod Osnovna šola Gradec nima organizirane lastne ali skupne notranje revizijske službe, zato 

notranje revidiranje zagotavlja v obliki oddaje javnega naročila storitve zunanjemu izvajalcu notranjega 

revidiranja (evidenčno naročilo). 

 

Načrt dela notranje revizije za leto 2020 

Notranje revidiranje temelji na načrtih dela, katere sprejme ravnatelj. Pri pripravi in sprejemu načrtov se 

upošteva tudi prispevek organa nadzora. 

 

 Predlog letnega načrta notranjega revidiranja v letu 2020  

Notranje revidiranje dela poslovanja javnega zavoda, ki obsega: 

- pregled in oceno ustreznosti internih aktov, pooblastil in drugih ukrepov vodstva zavoda, ki urejajo 

poslovanje in notranje kontrole na področju finančno računovodskega poslovanja zavoda 

- pripravo usmeritev in svetovanje pri novelaciji internih aktov ter vzpostavljenega sistema notranjih 

kontrol 

o v pravilniku o računovodstvu kot ključnem internim aktu s področja finančno računovodskega 

poslovanja 

o v posameznih procesih v povezavi s knjigovodskimi listinami (njihovo sestavljanje, kroženje, 

kontrola, odobritev, evidentiranje) 

o z določitvijo odgovornih oseb in pooblastil 

Revizija obsega: 

- Pregled in oceno internih aktov zavoda 

- Popis in definiranje ključnih procesov v povezavi s knjigovodskimi listinami 

- Ugotovitev odgovornosti in pristojnosti zaposlenih v skladu s pooblastili 

- Preveritev obstoja notranjih kontrol v teh procesih 

- Oceno ustreznosti vzpostavitve notranjih kontrol 

- Svetovanje pri novelaciji internih aktov, pooblastil in drugih ukrepov za vzpostavitev notranjih 

kontrol v pravilniku o računovodstvu in na njegovi podlagi izdanih navodilih 



Cilj notranje revizije je oceniti sistem notranjih kontrol na revidiranem področju, obvladovanje tveganj v tem 

delu poslovanja proračunskega uporabnika. Na podlagi revizijskih ugotovitev bodo oblikovana priporočila za 

izboljšanje sistema notranjih kontrol ob upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj, z namenom 

prispevati k njihovemu obvladovanju.  

Terminski plan: Druga polovica leta 2020, natančneje se dogovori z naročnikom. 

 

 

Člani sveta zavoda v zvezi s to točko niso imeli vprašanj. 

SKLEP št. 9: V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (SNR1000.SLO.DNR, tč. III) svet zavoda 

odobri, da se dejavnost notranjega revidiranja v javnem zavodu zagotavlja z zunanjim izvajalcem storitev 

notranjega revidiranja. 

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

 

SKLEP št. 10: V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (SNR2020.SLO.DNR v povezavi s točko 

7. 3.) se je svet zavoda seznanil z letnim načrtom notranje revizije za leto 2020 in ga potrjuje v predlagani 

vsebini.  

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

 

 

K točki 7 – predlog novega cenika uporabe in najema šolskih prostorov 

Predsednica je povabila ravnatelja k predstavitvi novega cenika. 

Ravnatelj je obrazložil cenik: 

1. Predlog za povečanje cene, ker poleg čiščenja tudi razkužujemo prostore; čiščenja so bolj 

intenzivna, cene čistil so se v tem času povišale. 

2. Cene so bile potrjene 1. 9. 2011. 31. 8. 2014 so bile uvedene cene z DDV in 1. 4. 2016 je bil narejen 

popravek: OŠ Gradec ni več zavezanec za DDV (današnje cene). 

3. 29. 11. 2017 potrjena sprememba cene zamenjave ključavnice zaradi spremembe nabavne cene 

ključavnice (prej: 13,50 €, potem 15,00 €). 

4. 29. 9. 2020 dodana cena za uporabo telovadnice za praznovanje rojstnih dni in nov predlog cen 

uporabe prostorov. 

 

 

PREDLOG CENIKA 

za uporabo in najem prostorov in druge storitve za šolsko 

leto 2020/2021 (velja od 1. 10. 2020) 

PROSTOR stara v € nova v € 

Velika telovadnica OŠ Gradec 23,00 25,00 

Velika telovadnica z rekviziti OŠ Gradec 25,00 27,00 

Mala telovadnica OŠ Gradec 12,50 14,00 

Mala telovadnica z rekviziti OŠ Gradec 13,50 15,00 



SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje nov cenik za uporabo in najem prostorov ter druge storitve za šolsko 

leto 2020/21.  

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

 

K točki 8 – razno 

 

Člani pri točki razno niso izpostavili nobenega vprašanja ali mnenja, zato razprave ni bilo. 

 

Predsednica je sejo zaključila ob 20.20. 

 

Zapisala:                           Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                              Mateja Gorše  

Telovadnica Vače 12,50 14,00 

Učilnica OŠ Gradec, Vače 11,00 13,00 

Učilnica POŠ Hotič, Kresnice, Jevnica 11,00 13,00 

Jedilnica OŠ Gradec 11,00 13,00 

Predavalnica OŠ Gradec 14,00 15,00 

Izdaja izpisa iz evidence 10,50 10,50 

Zamenjava ključavnice (garderobna omarica učenci) 15,00 15,00 

Praznovanje rojstnega dne v veliki telovadnici-2 h 40,00 40,00 

Praznovanje rojstnega dne v veliki telovadnici-3 h 50,00 50,00 

Praznovanje rojstnega dne v veliki telovadnici-4 h 60,00 60,00 

   


