
Zapisnik 36. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v petek, 19. 2. 2021, 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, Karel 

Jurjevec, Urška Pišek, Tanja Vesel, Janez Žgajnar. 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, računovodkinja Nataša Prettner 

 

Opravičeno odsotni: Anita Kušar, Renata Razboršek, Tadeja Resnik 

 

Zapisnikar: Mateja Gorše 

 

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 sklepčnost na seji. Trije člani so bili opravičeno odsotni. 

 

Sledila sta pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 33. (redne) ter 34. in 35. (korespondenčne) seje 

2. Letno poročilo 2020 

3. Inventurno poročilo 2020 

4. Finančni in kadrovski načrt za leto 2021 

5. Pravilnik o računovodstvu 

6. Dogovor o izplačevanju dodatkov zaposlenim za opravljeno delo  

7. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja 

8. Razno 

 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 36. (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 33. (redne) ter 34. in 35. (korespondenčne) seje 
 

Podpredsednica je prebrala vse sklepe 33. (redne) seje: 

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

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. 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 31. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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



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. 

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

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

predstavnici sindikata. 

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

dogovorjenimi rešitvami. 

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. 

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. 

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

šolsko leto 2020/2021. 

 

S 34. korespondenčno sejo je bil zapisnik 33. (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 34. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 34. KS:   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 33. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 34. (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 35. (korespondenčne) seje: 

SKLEP  – 35. KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 27. redne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 35. (korespondenčne) seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec. 

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

 

 

 



K točki 2 – Letno poročilo 2020 

 

Predsednica je povabila ravnatelja h kratki predstavitvi Letnega poročila 2020.  
Ravnatelj je predstavil nekaj ključnih poudarkov omenjenega dokumenta.  
  
Do 17. 2. 2021 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Letno 
poročilo 2020, na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj je odgovore posredoval pred sejo. 
Člani dodatnih vprašanj v zvezi z Letnim poročilom 2020 niso imeli.  

 
 

SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2020. 

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

 

Priloga 1: Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2020 

 

K točki 3 – Inventurno poročilo 2020 

Predsednica je povabila ravnatelja h kratki predstavitvi Inventurnega poročila za leto 2020.  

Ravnatelj je na kratko predstavil poročilo, imenovanje komisij ter sistem označevanja osnovnih 

sredstev s črtnimi kodami na POŠ Vače. Na matični šoli je bila zamenjana peč za žganje glinenih 

izdelkov, stara peč je bila prodana na javni dražbi. 

Do 17. 2. 2021 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na 
Inventurno poročilo 2020, na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj je odgovore posredoval 
pred sejo. Člani dodatnih vprašanj v zvezi z Inventurnim poročilom 2020 niso imeli. 
 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2020. 

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

 
Priloga 2: Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2020 

 

K točki 4 – Finančni in kadrovski načrt za leto 2021 

 

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

leto 2021.  

Ravnatelj je predstavil načrt investicij za leto 2021: 

»Investicijska sredstva, ki jih ustanoviteljica Občina Litija namenja Osnovni šoli Gradec za leto 

2021, znašajo 20.000 €. Ta sredstva so, kot je zapisano v Načrtu razvojnih programov (NRP-ju) 

Občine Litija, namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na šolskih objektih ter za nakup nove 

opreme za potrebe izvajanja dejavnosti. 

V letu 2021 nameravamo s temi sredstvi obnoviti jedilnico matične šole. Jedilnica matične šole 

je prvenstveno namenjena prevzemu in zaužitju zajtrka, kosila in popoldanske malice. Poleg 



tega dopoldne ta prostor uporabljamo za prireditve (gledališke predstave, pogovori z 

zunanjimi obiskovalci, ki jih predstavljamo našim učencem) ter za sestanke učiteljskega zbora. 

V popoldanskem in večernem času pogosto potekajo v tem prostoru gledališke predstave in 

druge prireditve, seje sveta staršev ter skupni roditeljski sestanki. Kritične točke jedilnice so 

preozka vstopna vrata, neprimerne stopnice, dotrajana podlaga, ki se že močno lušči. V tleh 

nastajajo luknje, ki jih že leta krpamo. Neprimerna sta tudi strop in osvetlitev. Investicija 

predvideva odstranitev obstoječe podlage, izdelavo podesta in stopnic, razširitev vratne 

odprtine, izdelavo novega estriha, brušenje in polaganje nove vinilne obloge. Tej investiciji bi 

v letošnjem koledarskem letu namenili 15.000 € in v februarju 2022 še preostalih 15.000 €, s 

čimer bomo poplačali celotno investicijo. 

Za leto 2021 nam ostane še 5.000 € investicijskih sredstev. 2.181,36 € sredstev bomo namenili 

zunanjim žaluzijam za 2 učilnici (RAČ in SLJ) na POŠ Vače, kjer sončna svetloba zelo moti 

projekcije učnih vsebin s projektorjem na šolsko belo tablo. 

Preostanek investicijskih sredstev nameravamo nameniti POŠ Jevnica za dokončanje brušenja 

parketa in pleskanja učilnic. Obnova se je začela v šolskem letu 2019/2020, v letošnjem letu 

pa jo nameravamo dokončati. 

Na POŠ Kresnice je v obdobju poletnih počitnic predvideno večje investicijsko in vzdrževalno 

delo na vodovodu in ogrevanju, tako da bomo z brušenjem parketa in pleskanjem šole 

nadaljevali v naslednjih letih.« 

 

Do 17. 2. 2021 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Finančni 
in kadrovski načrt za leto 2021, na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj je odgovore 
posredoval pred sejo.  
 
Člani so v zvezi s Finančnim načrtom podali še naslednja razmišljanja.  
 
Petra Bukovšek Batič je pohvalila ravnatelja za opozarjanje Občine Litija na prioritete, ki jih 

ima šola in ki so bile podkrepljene s fotografijami dejanskega stanja. 

 

Karel Jurjevec je predlagal, da se v mesecu marcu, ko se na Občini sprejema rebalans 

proračuna, ponovno izpostavi program potrebnih investicij po prioritetah. 

 

Petra Bukovšek Batič je povedala, da tudi sama na Občini opozarja na nujnost določenih 

investicij. POŠ Hotič je v fazi pred oddajo projekta za gradbeno dovoljenje. Vrednost investicije 

je 3 milijone evrov. Občina je oddala vlogo za sredstva iz Nacionalnega razvojnega programa, 

s katerimi bi lahko investirala  izgradnjo vrtca Najdihojca ali podružnične šole Hotič. 

 

Pri obrazložitvi Kadrovskega načrta je ravnatelj pojasnil, da se le-ta lahko še spremeni glede 

na izkazane potrebe. 

 

SKLEP št. 6: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 7.614,22 € se v letu 2021 

nameni za  nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijsko  vzdrževanje. 

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



 

SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2021 in plan po denarnem toku. 

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

 

SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2021. 

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

 
Priloga 3: Finančni načrt za leto 2021 

Priloga 4: Finančni načrt po denarnem toku za leto 2021 

Priloga 5: Kadrovski načrt za leto 2021 

 

 

K točki 5 – Pravilnik o računovodstvu 

 

Predsednica je povabila ravnatelja k kratki predstavitvi. 

Ravnatelj je pojasnil, da je bil stari Pravilnik iz leta 2001 potreben prenove. 

Novi pravilnik je skupaj z revizorko pripravila Nataša Prettner. 

Do 17. 2. 2021 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti pripombe na Pravilnik o 
računovodstvu na ravnatelja Damjana Štrusa. Člani v zvezi s Pravilnikom niso imeli vprašanj.  
 

SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Pravilnik o računovodstvu. 

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

 
Priloga 6: Pravilnik o računovodstvu 

Priloga 7: Navodila za upravljanje tveganj v Osnovni šoli Gradec 

Priloga 8: Register tveganj OŠ Gradec 

 

 

K točki 6 – Dogovor o izplačevanju dodatkov zaposlenim za opravljeno delo 

 

Predsednica je povabila ravnatelja in sindikalno zaupnico Urško Pišek h kratki predstavitvi 

njunega dogovora.  

Ravnatelj je na kratko predstavil dogovor.  

Dodatki za 6., 7. delovni dan in vsak nadaljnji delovni dan, dodatki za delo v nedeljo na Osnovni šoli Gradec  

Po 2 delovnih sestankih s sindikalno zaupnico OŠ Gradec, po pogovorih z različnimi pravniki, sem sprejel 
naslednjo usmeritev izvajanja zapisanih dejavnosti v prihodnje. 

 
Glavni pravni normi, kjer se je pokazalo popolnoma enako pravno tolmačenje s strani pravnikov MIZŠ, SVIZ in 
Ravnateljskega servisa: 

 Ravnatelj je varuh zakonitosti in mora spoštovati zakonodajo, ne glede na to ali se z njo strinja ali 



ne. 

 Ker je želja ravnatelja, da se vse dejavnosti, načrtovane v LDN šole in potrjene s strani sveta zavoda, 
izpeljejo, je ravnatelj dolžan poskrbeti, da vsem 

učiteljem, ki delo opravijo, izplača dodatke skladno z veljavno zakonodajo. 

 

1. Delovna sobota: predpiše jo MIZŠ, dodatke zanjo tudi zagotovi MIZŠ. 

 

2. Vikend programi: 

a. DSP vikend 

b. Pevski vikend 

c. Vikend za nadarjene 

Na šoli bomo spremenili dosedanje vikend dejavnosti tako, da bodo učenci odšli na vikend program v 
petek po malici (ob 10.00), izkoristili preostanek petka in celotno soboto, v soboto zvečer pa se bodo 
vrnili domov. Na ta način ne bo 
izplačila dodatka za delo na 7. delovni dan, dodatka za delo v nedeljo, izognili se bomo tudi prostemu 
ponedeljku. Dodatek za 6. delovni dan bo izplačan. 
Iskali bomo tudi možnosti, da se Vikend programi organizirajo in izpeljejo med šolskimi počitnicami. 

 

3. Ekskurzija v London: učitelj spremljevalec: 

a. ima vse storitve plačane (prenočišče, hrana, prevoz od OŠ Gradec in nazaj), 

b. prejme dnevnico za tujino (55 €/dan, v kateri je tudi pripravljenost in dežurstvo), 

c. ima prost delovni dan po ekskurziji, 

d. dobi dodatek za morebitni 6. in 7. delovni dan, 

e. v 3. stebru se mu prizna 35 ur opravljenega dela. 

 

4. Spremstva na tekmovanja, ki potekajo ob sobotah (področna, državna): učitelj nima vpliva na izbiro 
dneva tekmovanja, mora pa spremljati učence; dodatek za 

6. delovni dan (tekmovanje v soboto) izplačamo vsem učiteljem spremljevalcem. 

 

5. Izbirni predmet (npr. ŠPO): praviloma se ob sobotah ne izvaja. V primeru, da 

učitelj izbirnega predmeta v dogovoru z ravnateljem zaradi smiselnosti izvajanja določenih vsebin 
izbirnega predmeta le te izvede na 6. delovni dan, je upravičen do dodatka. 

6. Interesna dejavnost pohodništvo: 

 ID pohodništvo se izvaja strnjeno, učiteljice imajo 1 pripravo za 1 izlet in ne za vsako pedagoško uro, 
zato pedagoške ure za vrednotenje opravljenih ur niso ustrezne. Realizirane ure si mentorji vrednotijo 
dejansko po izvedbi: normalne ure po 60 min. 

 Za vsak izlet si mentorji beležijo 1 uro več od dejanskih ur trajanja izleta (če traja izlet več kot 4 ure) 
oziroma 0,5 h, če traja izlet manj kot 4 ure: priprava izleta. 

 ID bodo mentorice izvajale tudi med tednom popoldne (takoj po pouku oziroma po kosilu). 
Kjer bo potrebna zamenjava (npr. mentorica ID je 
učiteljica v OPB), se dogovori opravijo interno s kolegicami, ki so pripravljene menjati delovne 
zadolžitve. 

 ID pohodništvo lahko mentorice izvajajo med šolskimi počitnicami (ker to ni pouk). 

 ID pohodništvo lahko načrtujejo ob sobotah, ko le ta NI 6. delovni dan (Velikonočni 
ponedeljek, Prešernov dan). 

 ID pohodništvo lahko mentorice načrtujejo tudi v soboto v sodelovanju s PD Litija: 

o Izvedejo lahko največ 3 sobote, ki predstavljajo 6. delovni dan-za opravljene ure jim 
bo izplačan dodatek, skladno z zakonodajo. 

o Primerna sodelovanja s PD Litija (izleti, ki ne vključujejo avtobusnega prevoza): 

i. Janče: (npr. 40 let mladinskih taborov) 

ii. Zasavska sveta gora – 3. 10. 2020 (predvideno št. ur: 8 - 10) 

iii. Tisje-ZAGOTOVO NE, ker je izlet v nedeljo 



iv. Slivna – Miklavž – 20. 3. 2021 (predvideno št. ur: 8) 

v. Janče: čistilna akcija – 10. 4. 2021 (predvideno št. ur: 8) 

 ID pohodništvo se v nedeljo NE izvaja. 

 Na šoli bomo poskrbeli za obveščanje staršev o izletih PD Litija, ki ne bodo 
potekali v sodelovanju z našo šolo – v teh primerih bomo staršem posredovali informacijo o izletu in 
kje se prijavljajo, s pripisom, da je celotni izlet v 
organizaciji PD Litija in da šola pri organizaciji in izvedbi ne sodeluje, ampak zgolj posreduje 
informacijo. 

 

7. Izbirne ekskurzije za nadarjene (sobota, nedelja) 

a. Ekskurzij v nedeljo ne izvajamo. 

b. Za ekskurzije v soboto se dodatek izplača, v kolikor gre za 6. delovni dan (v tem primeru je 
smiselno razmišljati o sobotah, ki so na vikend ob koncu počitnic). 

 

8. Dan SLO zastave (nedelja): dogodka se bomo udeleževali in učitelju – spremljevalcu tudi 
izplačali dodatek za nedeljo. 

 

9. Sodelovanje učiteljev na različnih lokalnih prireditvah, ki potekajo preko vikenda: učiteljem mentorjem 
se izplačajo dodatki v skladu z zakonodajo (tistim, katerih prisotnost je obvezna). 

a. Andrejev sejem (POŠ Vače, nedelja): ne bomo več sodelovali. Sejem bomo organizirali na drug 
dan v prostorih POŠ Vače, podobno kot to poteka na matični šoli. 

 

10. Naravoslovni vikend za učence 2. triade na POŠ Vače (petek popoldne in sobota): učiteljem se izplača 
dodatek za 6. delovni dan. 

 

11. Izobraževanja učiteljev: praviloma izobraževanj v soboto šola ne bo plačevala, razen v primerih, ko bom 
presodil, da je izobraževanje nujno in zelo koristno za OŠ Gradec. V teh primerih bo zaposlenemu tudi 
izplačan dodatek za 6., 7. in vsak nadaljnji delovni dan delovni dan. 

 
Damjan Štrus ravnatelj 
OŠ Gradec 

 

Z ravnateljem OŠ Gradec sem kot sindikalna zaupnica OŠ Gradec opravila dva razgovora, pridobila pravna 
mnenja, ki so bila ravnatelju tudi posredovana. G. ravnatelj mi je posredoval tudi pravna mnenja, ki jih je 
pridobil. Pravna tolmačenja zakonodaje so bila z vseh strani enaka. Ob tem ugotavljam in se trenutno tudi 
strinjam z najinim dogovorom, da se dodatki zaposlenim za delo na šesti, sedmi in vsak naslednji dan, za 
delo v nedeljo, izplačajo po veljavni zakonodaji za opravljeno delo delavcev. 
Ravnatelju se za konstruktivno sodelovanje iskreno zahvaljujem. 

 
Urška Pišek sindikalna zaupnica OŠ Gradec 

 

Urška Pišek se je ravnatelju zahvalila za konstruktivno sodelovanje. 

Želja po razpravljanju pri tej točki dnevnega reda s strani članov ni bila izkazana. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda se je seznanil z dogovorom med ravnateljem in sindikalno 

zaupnico OŠ Gradec o izplačevanju dodatkov za 6., 7. ter vsak naslednji delovni dan in se s 

sklenjenim dogovorom strinja. 

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

 



Priloga 9: DOGOVOR - Dodatki za 6., 7. delovni dan in vsak nadaljnji delovni dan, dodatki za delo v 

nedeljo na Osnovni šoli Gradec 

 

 

K točki 7 – Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja 

 

Predsednica je podala osnovna navodila za ocenjevanje 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 

(UL RS 81/06, 22/08, 29/08, 104/09, 4/10 in 6/12). 

 Pravilnik določa, da del plače za delovno uspešnost lahko letno znaša največ dve 

osnovni mesečni plači ravnatelja; dvakratnik osnovne plače pa se mu lahko izplača le, 

če ta hkrati ne presega obsega sredstev, ki se lahko namenijo za izplačilo redne delovne 

uspešnosti ravnateljev. Sredstva za delovno uspešnost ravnateljev se izračunavajo in 

izkazujejo ločeno od sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev iz drugih 

plačnih skupin. 

 Za delovno uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to 

izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5 % njihove letne osnovne plače. Glede na to, da se 

redna delovna uspešnost obračunava in izplačuje od 1. 7. 2020, se za delovno 

uspešnost ravnateljev za leto 2020 nameni najmanj 2 % in največ 5 % njihove osnovne 

plače v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. 

 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 (PODROBNEJE SO TI PODANI V NAVODILIH, 

POSREDOVANIH Z OSTALIM GRADIVOM): 

realizacija obsega programa – do 25 % 

kakovost izvedbe programa – do 35 % 

razvojna naravnanost zavoda – do 35 % 

zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %. 

 Svet zavoda ugotavlja delovno uspešnost ravnatelja v razponu od 0 % do zgornje 

vrednosti posameznega kriterija.  

Osnova za ugotavljanje delovne uspešnosti je poročilo o realizaciji letnega programa 

zavoda za leto 2020. 

 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. Glede na izjemne 

razmere v letu 2020 ministrstvo svetom zavodov priporoča, da sprejmejo sklep, da za 

redno delovno uspešnost ravnateljev namenijo 5 % polletne mase njihove osnovne 

plače. Podatek o ugotovljeni delovni uspešnosti se vnese v obrazec, ki se ga pošlje na 

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

najkasneje do 30. 4. 2021. 

Na prošnjo predsednice je ravnatelj pred pričetkom ugotavljanja delovne uspešnosti zapustil 

sejo. 



 

Predsednica je poročala o postopku pridobitve mnenja zaposlenih o delovni uspešnosti 

ravnatelja (tudi letos je bilo posvetovalno mnenje pridobljeno z elektronskimi ocenjevalnimi 

obrazci): 

- 9. 2. 2021 so zaposleni po elektronski pošti prejeli navodila za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnatelja (navodila, letno poročilo za 2020),  

- 10. 2. 2021 so zaposleni po elektronski pošti prejeli gesla, ki jim jih je posredovala 

učiteljica Anje Knežević,  

- 12. 2. 2021 se je ocenjevanje zaključilo. 

 

 

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  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje/ 

odstotek 

Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q1 REALIZACIJA 

PROGRAMA  

(do 25 %) 

73 76 21,9 4,19 5 25 

Q2 KAKOVOST 

IZVEDBE 

PROGRAMA   

(do 35 %) 

73 76 31,0 5,79 10 35 

Q3 RAZVOJNA 

NARAVNANOST 

ZAVODA  

 (do 35 %) 

73 76 30,9 5,93 10 35 

Q4 ZAGOTAVLJANJ

E MATERIALNIH 

POGOJEV   

(do 5 %) 

61 76 4,3 0,80 1 5 

 

 

 

 

Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen zaposlenih po 

kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

Realizacija obsega programa 21,9 % do 25 % 

Kakovost izvedbe programa 31,0 % do 35 % 

Razvojna naravnanost zavoda 30,9 % do 35 % 

Zagotavljanje materialnih 

pogojev 

4,3 % do 5 % 

 88,1 % (88 %)  



Predsednica je predstavila dogovor članic sveta zavoda – predstavnic zaposlenih glede 

upoštevanja ocen zaposlenih. Oceno zaposlenih zastopa predsednica.  

 

Predsednica je odprla razpravo o načinu glasovanja članov sveta zavoda in o dogovoru glede 

upoštevanja posameznih ocen. 

 

Člani so se odločili, da bodo tako kot vsako leto, glasovali tajno. 

 

SKLEP št. 11: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

podali tajno. 

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

 

Člani sveta zavoda so se vnaprej dogovorili, kako se bo določal % za izplačilo RDU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEP št. 12: Člani sveta zavoda so se dogovorili, da bodo % za izplačilo redne delovne 

uspešnosti ravnatelja določili na podlagi ocene redne delovne uspešnosti po naslednjem 

kriteriju: 

 

 

 

 

 

 

Glasovalo je 8 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 člani sveta zavoda: 

predstavnica zaposlenih Tanja Vesel 

predstavnik ustanoviteljice Petra Bukovšek Batić 

predstavnih staršev  Sebastjan Gorenc.  

 

SKLEP št. 13: Člani sveta zavoda za pregled in analizo obrazcev za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta zavoda: 

Ocena redne delovne uspešnosti % za izplačilo RDU 

95% - 100% 5% 

90% - 94,9% 4% - 5% 

85% - 89,9% 3% - 4% 

80% - 84,9% 2% - 3% 

pod 80% 2% 



predstavnica zaposlenih Tanja Vesel 

predstavnik ustanoviteljice Petra Bukovšek Batić 

predstavnih staršev  Sebastjan Gorenc. 

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

 

Člani so tajno ocenili delovno uspešnost ravnatelja. Komisija za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnatelja je pregledala in analizirala vse oddane obrazce za ocenjevanje delovne 

uspešnosti ravnatelja. Podatke so vnesli 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. 14: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2020 skladno z obdobjem opravljanja funkcije dosegel  

94 %  vrednost. 

Realizacija obsega programa 23,5% 

Kakovost izvedbe programa              32,9% 

Razvojna naravnanost zavoda 32,8% 

Zagotavljanje materialnih pogojev 4,5% 

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

 

 

Zap.št. Kriterij Aritmetična vrednost 

ocen članov sveta 

zavoda po kriterijih  

Zgornja 

vrednost 

kriterija 

1. Realizacija obsega programa 23,5% do 25% 

2. Kakovost izvedbe programa 32,9% do 35% 

3. Razvojna naravnanost zavoda 32,8% do 35% 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev 4,5% do 5% 

 93,7%  

zaokroženo na 94% 

 



SKLEP št. 15: Svet zavoda je v skladu s tretjim odstavkom 22. a člena ZSPJS in na podlagi 

ugotovljene vrednosti delovne uspešnosti za leto 2020 določil višino dela plače za redno 

delovno uspešnost ravnatelja g. Damjana Štrusa za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v 

višini   4,8 %  polletne mase njegove osnovne plače. 

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

 

Predsednica je na sejo ponovno povabila ravnatelja, mu predstavila analizo glasovanja 

zaposlenih in članov sveta zavoda ter mu izročila pisni sklep Sveta zavoda z oceno. Ravnatelja 

je povabila k besedi. Ravnatelj na oceno ni podal nobene pripombe. 

 
Priloga 10: Navodila zaposlenim glede ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2020 

Priloga 11: Navodila članom sveta zavoda glede ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja za leto 

2020 

Priloga 12: Uradni zaznamek 1 z dne 9. 2. 2021, e-pošta, POSREDOVANA VSEM ZAPOSLENIM 

Priloga 13: Uradni zaznamek 2 z dne 10. 2. 2021, primer, e-pošta, POSREDOVANA GESLA 

 

K točki 8 – Razno 

 

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

 

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

zaključila 36. sejo ob 19.22. 

 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Mateja Gorše                            Mateja Gorše 


