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Zapisnik 3. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v torek, 11. 1. 2022, ob 18.00 uri v prostorih 

zbornice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija. 

 

Prisotni člani: Aleš Bregar, Petra Bukovšek Batič, Mateja Gorše, Alma Jere, Maruša Krnc, Maja 

Lesjak, Anita Mirjanić, Nuška Štros, Janez Žgajnar (seje se je priključil ob 18.06). 

 

Drugi prisotni: / 

 

Opravičeno odsotni: Urška Pišek, Karlo Jurjevec. 

 

Sejo sveta zavoda je s pozdravom navzočih pričela predsednica Mateja Gorše. Preverila je 

prisotnost. Od 11 članov je bilo na seji prisotnih 8, kar je zadoščalo za njeno sklepčnost. 

 

Sledil je pregled dnevnega reda. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 1. (konstitutivne) ter 2. (korespondenčne) seje 
2. Terminski plan izvedbe postopka imenovanja ravnatelja 

3. Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

4. Predlogi, pobude, vprašanja 

5. Razno 

 

Predsednica  je predlagala razširitev dnevnega reda, in sicer tako, da se pred točko Predlogi, 

pobude in vprašanja, torej kot 4. točko, doda točka Sprememba in dopolnitev Poslovnika o 

delu Sveta zavoda OŠ Gradec. Pojasnila je, da bi zaradi nestabilnih epidemioloških razmer v 

poslovnik vključili tudi možnost organizacije sej  preko video povezave. Predlagan je bil 

razširjen dnevni red: 

 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov 1. (konstitutivne) ter 2. (korespondenčne) seje 

2. Terminski plan izvedbe postopka imenovanja ravnatelja 

3. Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

4. Sprememba in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Gradec 

5. Predlogi, pobude, vprašanja 

6. Razno  

Na razširjen dnevni red ni bilo pripomb. 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjen dnevni red 3. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

Glasovalo je 8  članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K točki 1: Pregled sklepov 1. (konstitutivne) ter 2. (korespondenčne) seje 

 

Predsednica je prebrala sklepe 1. konstitutivne seje: 

 

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

OŠ Gradec. 

 

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

Gradec. 

 

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). 

 

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

Jurjevca. 

 

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

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

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Predstavniki sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Gradec za novo 

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

 

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. 

 

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. 

 

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

 

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

 

Ob 18.06 je prišel na sejo Janez Žgajnar. 

 

Z drugo korespondenčno sejo je bil zapisnik 1. konstitutivne seje že sprejet in objavljen na 

spletni strani šole. 

Predsednica je pozvala k pripombam na prebrane sklepe. Pripomb ni bilo. 

 

Predsednica je prebrala sklepa 2. (korespondenčne) seje: 
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SKLEP št. 1  – 2 KS:  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 1. konstitutivne seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 

 

SKLEP št. 2  – 2 KS:  Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča predsednico in članice – predstavnice 

zaposlenih, da do naslednje seje pripravijo terminski plan z opredelitvijo datumov posameznih 

faz postopka imenovanja ravnatelja. Terminski plan se predloži k vabilu na naslednjo sejo. 

 

Pripomb na prebrana sklepa ni bilo. 

 

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

Gradec. 

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

nihče ni bil vzdržan. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2:  Terminski plan izvedbe postopka imenovanja ravnatelja 

Predsednica je predstavila trenutno ravnateljevo pogodbo, iz katere je razvidno, da ravnatelju, 

Damjanu Štrusu, 30. 6. 2022 poteče mandat. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 3: Svet zavoda na podlagi pogodbe o zaposlitvi št. 1/2017, 

sklenjene dne 27. 6. 2017, med ravnateljem Damjanom Štrusom in Svetom zavoda OŠ 

Gradec, ugotavlja, da dne 30. 6. 2022 ravnatelju Damjanu Štrusu poteče mandat. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, 9 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval proti ali bil 

vzdržan. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Skupaj z vabilom na sejo so člani prejeli tudi Okvirni terminski načrt izvedbe postopka 

imenovanja ravnatelja. Sestavni del dokumenta je tudi ustrezna pravna podlaga. 

 

Predsednica je predstavila, na katerih pravnih podlagah je bil pripravljen Okvirni terminski 

načrt izvedbe postopka imenovanja ravnatelja: 

1. Zakon o zavodih (ZZ) 

2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

3. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega 

šolstva v Občini Litija 

4. Okrožnica MIZŠ št. 603-15/2016 z dne 30. 3. 2016 

5. Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2020/89 z dne 17. 11. 2020 

 

Člani so skupaj pregledali omenjeni dokument ter ga smiselno popravili, kjer je bilo to 

potrebno (določitev datuma za predstavitev kandidatov ter datuma za pridobitev mnenj). 
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SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Okvirni terminski načrt izvedbe postopka imenovanja 

ravnatelja. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, 9 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval proti ali bil 

vzdržan. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Priloga 1: Terminski načrt izvedbe postopka imenovanja ravnatelja 

 

K točki 3: Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

 

Predsednica je predstavila pravno podlago razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja. 

 ZAKON O ZAVODIH (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
33., 34., 35. člen 

 ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) 53., 58. člen 

 O D L O K O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV NA 
PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA V OBČINI LITIJA (Uradni list Republike Slovenije 
(65/2008), datum sprejema: 19. 6. 2008; organ sprejema: Občinski svet; datum 
začetka veljavnosti: 15. 7. 2008) 31. člen 

 POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA OŠ GRADEC 78., 79., 80., 81. člen 
    

O predstavljenih pravnih aktih s strani članov ni bilo posebnih vprašanj, zato razprave v tem 

delu ni bilo. 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje, da se prične z razpisnim postopkom za prosto delovno 

mesto ravnatelja. 

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

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 6: Za potek postopka imenovanja ravnatelja Osnovne šole Gradec se ne bo 

ustanovila posebna komisija, temveč bo postopek spremljala celotna zasedba članov 

Sveta zavoda OŠ Gradec. 

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

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Člani so pregledali osnutek razpisa za delo ravnatelja, ki ga je predhodno pripravila 

predsednica. Potekala je razprava o tem, ali morajo kandidati predložiti dokazila o delovnih 

izkušnjah. Člani so se na koncu strinjali, da dokazil ne bodo vključili v razpis, ker jih 

predstavljene pravne podlage ne predvidevajo. 

 

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


 
 

 

 
Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija 

Tel.: 01/8973-300  
DŠ: 42070651, MŠ: 5689155000 

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

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje naslednje razpisne pogoje za prosto delovno mesto 

ravnatelja: 

  Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 

49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21); v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI), in sicer: 

 

- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, 

oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 

stopnje,  

- izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo 

ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence 

izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku), 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,  

- ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,  

- ima opravljen ravnateljski izpit. 

  

Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata. 

  

Predviden začetek dela bo 1. 7. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani 

kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto 

ravnatelja.  

 

 Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: 

• dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),  

• dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),  

• dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija), 

• dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija), 

• opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 

• potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 

• potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda 

Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,   

• potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 

• izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 

s postopkom imenovanja, 

 kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, do 18. 2. 2022 na naslov: 

 Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, z oznako “Prijava na razpis za prosto 

delovno mesto RAVNATELJ”. 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek 

življenjepis. 

 Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenovanju v zakonitem roku. 

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

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 8: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pripravi zaključno besedilo 

javnega razpisa v skladu z na seji sprejeto vsebino do 14. 1. 2022. 
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Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, 9 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, nihče 

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je predstavila ponudbe za objavo razpisa v Uradnem listu in Delu (uradni 

zaznamek). 

 

SKLEP št. 9:  Svet zavoda potrjuje, da bo razpis za delovno mesto ravnatelja v skladu s 35. 

členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) objavljen v sredstvih javnega 

obveščanja, in sicer 4. 2. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani OŠ 

Gradec in Občine Litija s povezavo do Uradnega lista. 

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

se pri glasovanju ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 4:  Sprememba in dopolnitev poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Gradec                               

Predsednica je pojasnila razlog za spremembo in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta zavoda 

OŠ Gradec ter predlagala, da bi zaradi nestabilnih epidemioloških razmer v poslovnik vključili 

možnost organizacije sej preko video povezave.  

 

Predstavila je tudi predlog spremembe in dopolnitve: 

 

26. člen   

(sklicevanje sej) 

Seje sveta sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta. 

 

s e  s p r e m e n i  i n  d o p o l n i  

 

26. a člen   

(sklicevanje sej) 

Seje sveta sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta. 

 

27. b člen   

(potek sej na daljavo) 

V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine ali potrebe in ko je to nujno zaradi sprejetja 
odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko predsednik ali namestnik predsednika sveta zavoda 
skliče sejo na daljavo ali pa že sklicano sejo, načrtovano v živo, spremeni v sejo na daljavo, in sicer 
najkasneje dan pred načrtovano sejo.  

Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos 
slike in zvoka, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana, ki na seji sodeluje na 
daljavo. 
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Svet zavoda na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. 

Na tovrstnih sejah glasovanje poteka z dvigom rok. Snemanje sej ni dovoljeno. 

Prehodne in končne določbe 

Te spremembe poslovnika stopijo v veljavo naslednji dan od dneva sprejema. 

Spremembe poslovnika se objavijo na oglasni deski zavoda. 

 

Predsednica je člane pozvala k razpravi. 

 

Člani so se strinjali, da je smotrno dopolniti Poslovnik Sveta zavoda OŠ Gradec s členom, ki bi 

določal možnost sklicevanja sej na daljavo. Izrazili pa so dvom, da bi s trenutno dostopno 

tehnologijo na šoli lahko izvajali sejo kombinirano (v živo in preko video povezave). Ker se je 

večini dvom zdel upravičen, so se dogovorili, da te možnosti ne bo. 

 

SKLEP št. 10: Svet zavoda potrjuje Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda 

OŠ Gradec.   

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

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 11: Predsednica sveta zavoda objavi Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu 

Sveta zavoda OŠ Gradec na oglasnih deskah matične in vseh podružničnih šol.  

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

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 12: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

se ni vzdržal. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Priloga 2: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Gradec 

 

K točki 5:  Predlogi, pobude, vprašanja  

                              

Predsednica je odprla razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi. 

 

Predsednica je spomnila, da je do naslednje seje potrebno že imeti predloge za imenovanje 

članov pritožbene komisije (predstavniki ustanoviteljice, staršev in zaposlenih), saj trenutni 

komisiji poteče mandat. Prosila je, da se kandidate za pritožbeno komisijo sporoči še pred 

naslednjo sejo Sveta zavoda OŠ Gradec. 
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Sprejet ni bil noben sklep. 

 

 

K točki 5:  Razno 

 

Pod točko Razno nihče ni želel razpravljati. 

 

Predsednica se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sejo ob 19.22. 

 

 

Zapisala: Nuška Štros                                                                Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Mateja Gorše 
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