
Zapisnik 39. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 23. 9. 2021, ob 18. uri v prostorih 

zbornice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Aleš Bregar, Petra Bukovšek Batič (prihod 18.15), Sebastjan Gorenc, Mateja Gorše, 

Anita Kušar, Renata Razboršek, Tadeja Resnik, Tanja Vesel. 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus 

 

Opravičeno odsotni: Karel Jurjevec, Janez Žgajnar, Urška Pišek 

 

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 v začetku prisotnih 7 članov, kar je 

pomenilo sklepčnost na seji, ena članica se nam je pridružila naknadno. Trije člani so bili opravičeno 

odsotni. 

 

Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 36. (redne) ter 37. in 38. (korespondenčne) seje 

2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 

2020/2021 (g. ravnatelj) 

3. Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2021/2022 (g. 

ravnatelj) 

4. Razpis volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec  

5. Razno  

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 39. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

 

1. K točki 1 – Pregled sklepov 36. (redne) ter 37. in 38. (korespondenčne) seje 
 

Anita Kušar je prebrala sklepe 36. redne seje: 
 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 36. (redne) seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

Gradec. 

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

Gradec. 



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

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

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. 

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

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

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

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. 

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

podali tajno. 

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: 

Ocena redne delovne uspešnosti % za izplačilo RDU 

100 %–95 % 5 % 

94,9 %–90 % 5 %–4 % 

89,9 %–85 % 4 %–3 % 

84,9 %–80 % 3 %–2 % 

Pod 80 % 2 % 

 

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

uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta zavoda: 

- predstavnica zaposlenih Tanja Vesel, 

- predstavnik ustanoviteljice Petra Bukovšek Batič, 

- predstavnik staršev  Sebastjan Gorenc. 

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 % 



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. 

S 37. korespondenčno sejo je bil zapisnik 36. (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 37. (korespondenčne) seje: 
 
SKLEP  – 37 KS:  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 36. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 37. (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 38. (korespondenčne) seje: 
 
SKLEP  – 38 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta Zavoda OŠ Gradec za šolsko leto 

2021/22. 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 38. (korespondenčne) seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

K točki 2 – Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2020/21 

 

Na sejo je ob 18.15 prišla Petra Bukovšek Batič. 

  

Predsednica je ravnatelja povabila h kratki predstavitvi. 

Ravnatelj je spregovoril o Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 

2020/2021. Predstavil je: 

- število oddelkov; 

- kratko kronologijo leta, kjer je povzel delo na daljavo (kdaj je potekalo in koliko časa), 

spregovoril o pridobitvi računalnikov, ki so bili razdeljeni učencem, o nudenju toplih obrokov 

v času dela na daljavo učencem, ki so se nanje prijavili; 

- sodelovanje s filozofsko fakulteto (raziskava) in pedagoško fakulteto (študenti na praksi), 

Policijsko postajo Litija, društvom Lojtra (Erasmus+), kolesarskim društvom Tempomat …; 

- izvedbo nacionalnega preverjanja znanja, različnih tekmovanj (šolskih, državnih) …; 

- izvedbo treh zbiralnih akcij starega papirja, treh krvodajalskih akcij; 



- vpis v knjigo najboljših dosežkov in zlato knjigo; 

- izpeljavo izmenjav učencev z Romunijo, ki so načrtovane tudi v tem šolskem letu; 

- investicijska dela, ki so bila opravljena v preteklem šolskem letu. 

Do 21. 9. 2021 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Poročilo o 

realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21, na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj 

vprašanj ni prejel. 

RAZPRAVA: 

Renata Razboršek je ravnatelja vprašala, če že ima mogoče kakšne rezultate o raziskavi, ki je potekala 

v sodelovanju s filozofsko fakulteto.  

Ravnatelj je odgovoril, da rezultatov nima, da pa bo o tem poizvedel pri učiteljicah DSP, ki so v 

projektu sodelovale in skrbele za potek raziskave. 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec 

za šolsko leto 2020/2021. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ 

Gradec za šolsko leto 2020/2021. 

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

Priloga 1: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2020/21. 

K točki 3: Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2021/22 

Predsednica je ravnatelja povabila h kratki predstavitvi. 

Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2021/2022: 

Letni delovni načrt vsebuje: 

- cilje, ki jih pregledajo in predlagajo učitelji, zaposleni; 

- število učencev (letos za 10 nižje, zato je padla tudi ½ zaposlitve enega od zaposlenih); 

- število zaposlenih; 

- predstavitev aktivov; 

- šolski koledar (Ker v šolskem rokovniku ni zapisano, je ravnatelj še posebej izpostavil 7. 2. 

2022, ki je dela prost dan.); 

- predstavitev oddelkov OPB in JUV; 

- obvezne in neobvezne izbirne predmete; 

- načrt za delo z nadarjenimi učenci; 

- tekmovanja (načrtovana je organizacija državnega tekmovanja Mladina in gore, učenci se 

odpravljajo na snemanje kviza Male sive celice); 

- projekte; 

- informacije o prihodu treh učiteljic s Hrvaške v okviru projekta Erasmus+ za učitelje; 

- informacije o šolanju desetih učencev na domu; 

- investicije v tem šolskem letu. 



Do 21. 9. 2021 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Letni delovni 

načrt za šolsko leto 2021/22, na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj vprašanj ni prejel. 

RAZPRAVA: 

Renato Razboršek je zanimalo, v kateri fazi je investicija »nova šola v Hotiču«. Ravnatelj je odgovoril, 

da je dogovorjen za srečanje z državnim sekretarjem v naslednjem tednu, ko se v Zasavju mudi Vlada 

RS.  

Ravnatelj je še povedal, da je na POŠ Vače potrebno urediti knjižnico in  učilnico v kletnih prostorih, 

pritrditi senčila, zamenjati vrata, saj je šola eno učilnico in kabinet učiteljic 1. triade odstopila vrtcu. 

Ena od investicij je tudi nakup novega avtomobila s sredstvi iz postavke materialni stroški (avtomobil 

bo financiran na način finančnega lizinga).  

Če bi želeli pokrivati stroške in vsako leto investirati v šolo (rekviziti …), bi mora Občina Litija povečati 

denarna sredstva, namenjena v ta namen. 

Renata Razboršek je ravnatelja vprašala, kako napreduje prenova jedilnice na matični šoli. Ravnatelj 

je odgovoril, da je predračun investicije narejen (40.000 evrov) in da župan Občine Litija predlaga, da 

se dela realizirajo v dveh delih. Investicija je bila sicer načrtovana za letošnje šolsko leto, vendar je 

prišlo do nujne prenove vodovoda na POŠ Kresnice in v vrtcu Kresnice. Investicija se je prenesla v 

naslednje šolsko leto. 

Petra Bukovšek je predlagala, da se organizira dan odprtih vrat, kamor se povabi predstavnike 

ustanovitelja, da se sami prepričajo o trenutnem stanju matične šole.  

Mateja Gorše je ravnatelju postavila vprašanje glede evropskih sredstev, namenjenih energetski 

sanaciji stavb (veliko fasad se je namreč v tem letu v Litiji prenovilo). Petra Bukovšek je predlagala, 

da se v zvezi s tem kontaktira direktorja Občinske uprave Litija in se ga poprosi za nadaljnje usmeritve. 

Mateja Gorše je zastavila vprašanje glede šolanja na domu. Zanimalo jo je, ali morajo starši navesti 

razlog za svojo odločitev. Ravnatelj je obrazložil, da vzroka starši niso dolžni navajati, in pojasnil, da 

so na koncu šolskega leta učenci dolžni pristopiti k izpitom, ki jih  pripravi izpitna komisija na šoli, 

drugih stikov s šolo straši med leto nimajo (OŠ Gradec jim je poleg izpitov omogočila še opravljanje 

kolesarskega izpita.). 

 

Renata Razboršek je pohvalila delo in prilagodljivost vseh zaposlenih na OŠ Gradec v času epidemije. 

Pohvali se je pridružila tudi Petra Bukovšek Batič. 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2021/2022. 

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

Priloga 2: Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2021/22 

 

 



K točki 4 – Razpis volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec  

Predsednica  je pojasnila, da se mandat zaposlenih strokovnih delavcev v svetu zavoda izteče 23. 11. 

2021. Dodala je še, da bo kontaktirala Suzano Kukovica glede uskladitve mandatov z Občino Litija.  

Predstavila je naslednje pravne podlage: 

 

1. ZOFVI 

46. člen 
(sestava sveta) 

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in 
trije predstavniki staršev. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in 
javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev 
in dva predstavnika dijakov. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sestavo sveta višje strokovne šole ureja poseben zakon. 

Svet javne organizacije za izobraževanje odraslih sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva 
predstavnika delavcev, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi pa tudi en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v 
organizaciji za izobraževanje odraslih. 

Če je ustanovitelj šole država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne 
skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo. 

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za 
predšolske otroke oziroma izobraževalnega programa oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah, v katerih 
so organizirane enote vrtcev oziroma podružnice šol, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši 
vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic šol. Število članov in sestavo sveta v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu ali drugem zavodu, v katerem se oblikuje organizacijska enota, določi akt o ustanovitvi.  Če je 
višja strokovna šola organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, so člani sveta tudi predsednik strateškega sveta 
višje šole in najmanj trije predstavniki študentov. 

V zavodih iz prejšnjega odstavka, v katerih se kot organizacijska enota oblikuje medpodjetniški izobraževalni 
center, je član sveta lahko tudi predstavnik fizičnih in pravnih oseb, ki kot partnerji sodelujejo pri izvajanju dejavnosti 
medpodjetniškega izobraževalnega centra, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi zavoda in na podlagi pogodbe o 
sodelovanju, ki jo sklenejo z zavodom. 

Predstavnik iz prejšnjega odstavka lahko kot član sveta glasuje le o vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost 
medpodjetniškega izobraževalnega centra. Pristojnosti člana se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi. 

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni 
oziroma imenovani v svet. 

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 
Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. 

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat 
predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja 
odraslih. 

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. 



Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi 
določa drugače. 

47. člen 
(volitve članov) 

Delavci javnega vrtca oziroma šole, vajenci, dijaki, študenti višje šole in odrasli volijo svoje predstavnike 
neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. 

Postopek izvolitve predstavnikov delavcev, staršev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol oziroma 
odraslih v svet javnega vrtca oziroma šole določa akt o ustanovitvi. 

Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov. 

2.  ODLOK O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV NA PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA V 
OBČINI LITIJA 

 
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v 
Občini Litija, stran 11860.  
Št. 007-8/2008 
Litija, dne 20. decembra 2017 
 

Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed zaposlenih delavcev zavoda. V svetu zavoda morajo biti sorazmerno in 
čim bolj enakomerno zastopani delavci matične šole, delavci podružničnih šol in enot. Predstavnike zaposlenih izvolijo 
delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in pravila zavoda.«. 

V petem odstavku se besedilo »določa statut« nadomesti z besedilom »določajo pravila«. 

 

4152. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini 
Litija, stran 12665. 
Št. 007-8/2008 
Litija, dne 29. oktobra 2009 
 
Drugi odstavek 21. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 
– 3 predstavniki ustanovitelja, 
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in 
– 3 predstavniki staršev.« 

 

2843. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija, stran 8750.  
Št. 007-8/2008 
Litija, dne 19. junija 2008  
 

5.1. Svet zavoda 
 

21. člen 
 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. 
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo: 
– 3 predstavniki ustanovitelja, 
– 3 predstavniki delavcev zavoda in SPREMEMBA 29. 10.2009 
– 3 predstavniki staršev. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.1.%C2%A0Svet%C2%A0zavoda
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.1.%C2%A0Svet%C2%A0zavoda
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#21.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#21.%C2%A0%C4%8Dlen


Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine ustanoviteljice izmed predstavnikov javnosti, delavcev občinske 
uprave ali predstavnikov občinskih organov ali občanov, ki so s svojim strokovnim delom in poklicno izobrazbo povezani 
z vzgojo in izobraževanjem. 
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed zaposlenih strokovnih delavcev zavoda. V svetu zavoda morajo biti 
sorazmerno in čim bolj enakomerno zastopani delavci matične šole, delavci podružničnih šol in enot. Predstavnike 
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in 
statut zavoda. SPREMEMBA 20.12.2017 
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda. Tudi v svetu 
staršev morajo biti sorazmerno in enakomerno zastopani starši iz matične in podružničnih šol. 
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.  
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu, praviloma se med 
predstavnike staršev izvoli predstavnike, ki imajo v zavodu svojega otroka najmanj še dve šolski leti glede na njihovo 
starost od izvolitve. 
 

22. člen 
 

Svet zavoda dela na sejah v skladu s poslovnikom o delu sveta. 
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj. Člani sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. 
Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, ravnatelja, sveta staršev 
ali ustanovitelja. Za administrativno in tehnično pomoč pri delu sveta je zadolžen ravnatelj, na vse seje sveta zavoda se 
pisno vabi tudi pristojno službo občinske uprave ustanovitelja, katere predstavnik pa ne odloča pri sprejemanju sklepov. 
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov sveta in veljavno odloča z večino glasov vseh članov sveta. 
 

23. člen 
 

Postopki za imenovanje ali izvolitev novih ali nadomestnih članov sveta zavoda se morajo pričeti najmanj tri 
mesece pred iztekom njihovega mandata. Sklep o razpisu volitev za predstavnike zaposlenih in predstavnike staršev 
v svet zavoda objavi svet zavoda s sklepom na oglasni deski in na spletni strani zavoda, občini ustanoviteljici pa se 
pošlje pisni poziv o iztekajočem se mandatu in imenovanju novih predstavnikov. 
V sklepu o razpisu volitev za člane sveta zavoda se določi dan volitev in število članov sveta, ki se jih voli iz matične 
šole, podružnic ali enote ter roke in način oddaje predlogov za kandidate. 
 

24. člen 
 

Kandidate za člane sveta zavoda iz vrst zaposlenih ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z aktivno volilno 
pravico in reprezentativni sindikat. 
Kandidate za člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov staršev ima pravico predlagati svet staršev šole. 
Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi. 
 

25. člen 
 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter trije njihovi 
namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne more biti kandidati za predstavnike delavcev v svetu 
zavoda. Če se naknadno izkaže, da je član volilne komisije evidentiran kandidat zaposlenih delavcev za svet zavoda, 
svet zavoda pred izvedbo volitev imenuje drugega člana volilne komisije. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let. 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. 
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem 
redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli iz matične šole, podružničnih šol in enot zavoda. Voli se tako, da 
se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov v svetu zavoda iz matične šole, 
podružničnih šol in enot zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati iz matične šole, podružničnih šol in enot zavoda, ki so 
dobili največje število glasov. 
Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti. 
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Če sta dva ali več kandidatov iz matične šole, podružnične šole ali enota zavoda dobila enako število glasov, se za 
izvolitev predstavnika v svet zavoda v drugem krogu uporabi žreb, ki se izvede na prvi naslednji seji sveta zavoda. 
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročila o rezultatih volitev, ki ga javno objavi 
v zavodu v roku 3 dni od dneva izvedbe glasovanja. 
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. 
 

26. člen 
 

Za volitve kandidatov predstavnikov sveta staršev v svet zavoda se smiselno uporabijo določbe prejšnjega člena, 
podrobneje pa jih določa statut. 

 

 

3. PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV – PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA 

Pravilnik natančneje opredeljuje kandidacijski postopek.  

Vsi pravni akti so bili posredovani članom sveta zavoda skupaj z vabilom. 

 

Razprave v zvezi s pravnimi podlagami ni bilo. 

 

SKLEP št. 6: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi  46. in 47. člena ZOFVI in v skladu z 21., 23.  

in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega 

šolstva v Občini Litija redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ 

Gradec za 4-letni mandat, in sicer: 

- 3 predstavnike delavcev matične šole, 

- 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol. 

 

Volitve bodo izvedene  23. 11. 2021 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.   

Predčasne volitve bodo izvedene 18. 11. 2021 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.   

 

Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih delavcev. Kandidate 

za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico 

in reprezentativni sindikat. Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno 

soglasje kandidata, da se strinja s kandidaturo. 

Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice predlagan vsaj en kandidat za predstavnika 

delavcev v svetu zavoda. 

Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji najkasneje do 15. 10. 2021. 

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 
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SKLEP št. 7: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 

na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet zavoda OŠ Gradec imenuje za dobo 4 let volilno 

komisijo, ki jo sestavljajo:    

- predsednica Katja Kotar – delovno mesto: učiteljica fizike in matematike na matični šoli; 

- članica Ines Štaut – delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na matični šoli; 

- članica Elizabeta Bučar – delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ Hotič; 

- namestnica predsednice Karmen Ležić – delovno mesto: učiteljica matematike in tehnike na 

matični šoli;  

- namestnica članice Alenka Planinšek – delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na matični šoli; 

- namestnica članice Janja Hostnik – delovno mesto: učiteljica DSP in slovenščine na matični šoli in 

POŠ Kresnice. 

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

 

SKLEP št. 8: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 24. 9. 2021 na oglasni deski matične in 

podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za člane Sveta zavoda OŠ Gradec 

se določi dan volitev in število članov sveta, ki se jih voli iz matične ter podružničnih šol, ter roke 

in način oddaje predlogov za kandidate. 

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

 

SKLEP št. 9: Na podlagi določil 24. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 

na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet zavoda OŠ Gradec poziva Svet staršev OŠ Gradec, 

da do 23. 11. 2021 predlaga 3 kandidate za člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov staršev. 

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

 

SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča predsednico Matejo Gorše, da v skladu s 23. členom 

Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v 

Občini Litija pripravi in posreduje ustanoviteljici, Občini Litija, pisni poziv o imenovanju novih 

predstavnikov zaradi iztekajočega mandata. 

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

Priloga 3: Soglasja za imenovanje članov v volilni komisiji 

Priloga 4: Sklep o razpisu volitev 



Priloga 5: Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ 

Gradec, ki bodo izvedene dne 23. 11. 2021 

 

K točki 5 – Razno 

 

Ravnatelj je apeliral na predstavnike Občine Litija, da na občinskih sejah izpostavijo, da je  OŠ Gradec 

zelo potrebna prenove (jedilnica, beljenje …). 5.000 evrov je potrebnih za nov avtomobil (3 leta 

odplačevanja), na Vačah je potrebno investirati v kletne prostore, da se uredi učilnica.  

Ravnatelj bo Petri Bukovšek Batič na elektronski naslov poslal seznam izvedenih in potrebnih 

investicij. 

Renata Razboršek je dodala, da je potrebno povečati sredstva za kritje investicijskih stroškov OŠ 

Gradec.  

 
Projekt za ureditev prometnih poti v okolici šole še ni izpeljan. Načrt je pripravljen, niso pa še 
zagotovljena sredstva. Načrt projekta bo ravnatelj posredoval Petri Bukovšek Batič in Renati 
Razboršek. 
 

 

Predsednica je sejo zaključila ob 18.51. 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                           Mateja Gorše



 


