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Zapisnik 1. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 2. 12. 2021, ob 18.00 v 

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

 

Prisotni člani: Aleš Bregar, Mateja Gorše, Alma Jere, Karlo Jurjevec, Maruša Krnc, Maja 

Lesjak, Anita Mirjanić, Urška Pišek, Nuška Štros, Janez Žgajnar. 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, Katja Kotar (predsednica volilne komisije) 

 

Opravičeno odsotni: Petra Bukovšek Batič 

 

Sejo Sveta zavoda OŠ Gradec je s pozdravom navzočim pričel ravnatelj Damjan Štrus. Preveril 

je prisotnost ter predstavil nove člane sveta zavoda: od 11 članov sveta zavoda je bilo 

prisotnih 10 članov. 1 članica je bila opravičeno odsotna, kar pomeni sklepčnost na seji. 

Ravnatelj je predstavil pravno podlago za sestavo sveta zavoda: 

 Skladno z 22. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 

na področju osnovnega šolstva v Občini Litija in 5. členom poslovnika Sveta 

zavoda OŠ Gradec prvo (konstitutivno) sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče 

ravnatelj. 

 Na prvo sejo novoizvoljenega sveta se povabi predsednika volilne komisije. 

 Po 22. členu Odloka je za administrativno in tehnično pomoč pri delu sveta 

zadolžen ravnatelj; za prvo (konstitutivno) sejo je za zapisnikarja določil članico 

sveta zavoda Nuško Štros. 

 Skladno s 4. členom Poslovnika se svet konstituira, ko so imenovani oziroma 

izvoljeni vsi predstavniki v svet zavoda in je na prvi seji prisotnih več kot polovica 

vseh članov. 

 

Ravnatelj je ugotovil, da je Svet zavoda Osnovne šole Gradec za mandatno obdobje 2021 – 

2025 konstituiran. 

Ravnatelj je predstavil vse novo izvoljene oziroma imenovane člane sveta zavoda za novo 

mandatno obdobje. 

Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 39. (redne) ter 40. (korespondenčne) seje 

2. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije in verificiranje mandatov članov Sveta zavoda 

OŠ Gradec  

3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda OŠ Gradec 

4. Predlogi, pobude, vprašanja 

5. Razno  
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Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

SKLEP št. 1: Prisotni člani potrjujejo predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 

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

 

Po 25. členu Poslovnika Sveta zavoda OŠ Gradec je ravnatelj predal vodenje seje najstarejši 

izvoljeni predstavnici zaposlenih, Urški Pišek. 

 

K točki 1: Pregled sklepov 39. (redne) ter 40. (korespondenčne) seje 

 

Anita Mirjanić je prebrala sklepe 39. redne seje : 

 

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

SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 37. (korespondenčne) seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

Gradec. 

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. 

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

 

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. 
 

http://www.osgradec.si/
mailto:info@osgradec.si


 
 

 

 
Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija 

Tel.: 01/8973-300 Fax.: 01/8973-329 
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155 

Spletna stran: http://www.osgradec.si,  
                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si               

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. 
 
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. 

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. 

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. 

 

 

S 40. korespondenčno sejo je bil zapisnik 39. seje že sprejet in objavljen na spletni strani 

šole. 

Urška Pišek je prisotne pozvala, da podajo morebitne pripombe na prebrane sklepe. Pripomb 

ni bilo. Prebrala je sklep 40. (korespondenčne) seje: 

 

SKLEP  – 40 KS:  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 39. redne seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 

 

SKLEP št. 2: Prisotni člani potrjujejo zapisnik in sklep 40. korespondenčne seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec. 

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

 

 

http://www.osgradec.si/
mailto:info@osgradec.si


 
 

 

 
Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija 

Tel.: 01/8973-300 Fax.: 01/8973-329 
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155 

Spletna stran: http://www.osgradec.si,  
                                                                                                       e-mail: info@osgradec.si               

K točki 2: Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije in verificiranje mandatov članov Sveta 

zavoda OŠ Gradec 

 

Urška Pišek je predlagala 3-člansko mandatno verifikacijsko komisijo, ki je pregledala 

poročilo o volitvah in potrdila o izvolitvi predstavnikov delavcev ter obvestila o imenovanju 

zunanjih članov sveta zavoda. 

 

V komisijo so bili predlagani Karlo Jurjevec (član ustanoviteljice), Janez Žgajnar (predstavnik 

staršev) ter Maruša Krnc (predstavnica zaposlenih). 

 

Urška Pišek je predstavila pravno podlago za delovanje mandatno-verifikacijske komisije. 

 

SKLEP št. 3: Prisotni člani v mandatno-verifikacijsko komisijo imenujejo  Karla Jurjevca 

(predstavnika ustanoviteljice), Janeza Žgajnarja (predstavnika staršev) in Marušo Krnc 

(predstavnico zaposlenih OŠ Gradec). 

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

 

SKLEP št. 4: Prisotni člani za predsednika mandatno-verifikacijske komisije imenujejo Karla 

Jurjevca.   

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

 

Predsednica volilne komisije Katja Kotar je poročala o delu komisije in rezultatih volitev 

zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec. 

 

Člani mandatno verifikacijske komisije so pregledali Zapisnik o poteku volitev predstavnikov 

delavcev v svet zavoda, Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Litija v svet Javnega 

zavoda Osnovne šole Gradec ter Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev v svet Javnega 

zavoda OŠ Gradec. 

Vse glasovnice volilne komisije OŠ Gradec so člani verifikacijske komisije vstavili v kuverto 

A3, jo zalepili, podpisali in predali ravnatelju, da jo spravi v ognjevarno omaro. 

 

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je predsednica volilne komisije Katja Kotar ob 18.35 zapustila 

sejo. 

 

Sprejeti in potrjeni so bili trije ugotovitveni sklepi. 

    

UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Predstavniki ustanoviteljice v Svetu zavoda OŠ Gradec za novo 

mandatno obdobje so: Petra Bukovšek Batič, Karlo Jurjevec, Maja Lesjak. 

Glasovalo je 10 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Predstavniki sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Gradec za novo 

mandatno obdobje so: Aleš Bregar, Alma Jere, Janez Žgajnar. 

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

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Predstavnice zaposlenih v Svetu zavoda OŠ Gradec za novo 

mandatno obdobje so: Mateja Gorše, Maruša Krnc, Anita Mirjanić, Urška Pišek, Nuška 

Štros.  

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

 

SKLEP št. 8: Krovna kuverta, v kateri so shranjene vse glasovnice, se lahko odpira samo v 

prisotnosti predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelja OŠ Gradec. 

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

 

Priloga 1: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Litija v Svet zavoda Osnovne šole Gradec. 

Priloga 2: Poročilo o izvolitvi predstavnikov staršev v Svet zavoda 
Priloga 3: Poročilo o izvolitvi predstavnic zaposlenih v Svet zavoda 

 

K točki 3: Izvolitev predsednika  in namestnika  predsednika Sveta zavoda OŠ Gradec 

 

Urška Pišek  je pojasnila pravno podlago za izvolitev predsednika in njegovega namestnika v 

svet zavoda. Pozvala je k podaji predlogov za predsednika in namestnika. 

 

Maruša Krnc je predstavila soglasni predlog izvoljenih predstavnic zaposlenih, da se za 

predsednico sveta zavoda imenuje Matejo Gorše, za namestnico predsednice pa Anito 

Mirjanić.  

 

Drugi predlogi niso bili podani. 

 

SKLEP št. 9:  Za predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Matejo Gorše.  

Glasovalo je 10 članov sveta zavoda, 9 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1 

član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP št. 10:  Za  namestnico predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Anito 

Mirjanić.  

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

 

Urška Pišek je besedo predala novoizvoljeni predsednici Mateji Gorše. Le-ta se je članom 

sveta zavoda zahvalila za izkazano zaupanje in podporo. Povedala je, da se bo trudila 
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opravičiti tako pričakovanja zaposlenih, ki so ji izkazali zaupanje, kot tudi pričakovanja vseh 

članov Sveta zavoda OŠ Gradec. V tem mandatu si predsednica želi konstruktivnega 

delovanja, transparentnosti ter sprotnosti pri obveščanju zainteresirane javnosti. 

 

K točki 4: Predlogi, pobude in vprašanja                               

 

Predsednica je odprla razpravo in pozvala člane k razpravi. 

 

Člani se niso javili k razpravi. 

 

Predsednica je članom sveta sporočila, da se 27. 2. 2022 članom pritožbene komisije zaključi 

mandat. 

60. c člen Zakona o OSNOVNI ŠOLI predvideva, da svet šole imenuje najmanj 10 članov 

pritožbene komisije, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. V 

pritožbeni komisiji morajo biti zastopani tudi predstavniki staršev in strokovni delavci druge 

šole. Pritožbena komisija je imenovana za 4 leta. 

 

Predsednica je predlagala, da predstavniki staršev in predstavniki ustanoviteljice razmislijo o 

možnih kandidatih, ki jih bodo predlagali. 

 

Predsednica je predstavila tudi pravno podlago. 

 

Sklepi pri tej točki niso bili sprejeti. 

 

K točki 5: Razno                               

 

Predsednica je odprla razpravo. 

Člani se niso javili k razpravi. 

Predsednica je člane seznanila, da ravnatelju 30. 6. 2022 poteče mandat. Potrebno bo pričeti 

s postopkom imenovanja. Predvideva se, da bo sej sveta zavoda zaradi tega postopka več. 

Predvidena naslednja seja bo v januarju, saj je potrebno pripraviti objavo za razpis. Članice – 

predstavnice zaposlenih so se zavezale, da bodo pregledale zakonsko podlago in pripravile 

terminski plan dejavnosti.  

 

Predsednica se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sejo ob 18.50. 

 

Zapisala: Nuška Štros                                                             Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Mateja Gorše 
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