Zapisnik 5. seje sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v ponedeljek, 26. 2. 2018, ob 18.00 uri v
prostorih knjižnice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.
Prisotni člani: Nada Golouh (od 18.30 ure dalje), Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek,
Tadeja Resnik, Tanja Vesel, Marko Zajc, Janez Žgajnar,
Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, računovodkinja Nataša Prettner
Opravičeno odsotni: Barbara Avbelj, Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele
Zapisnikar: Renata Fele
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 7
članov, kar pomeni sklepčnost na seji. 3 člani so bili opravičeno odsotni. Ena članica se je
opravičila, da se bo seje udeležila z zamudo.
Predsednica je za pisanje zapisnika določila Renato Fele.
Sledil je pregled in glasovanje o dnevnem redu.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov 2. redne seje ter zapisnikov 3. in 4. korespondenčne seje
Letno poročilo za leto 2017
Finančni načrt za leto 2018
Seznanitev s predlogom Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov
delavcev v svet zavoda
5. Imenovanje članov pritožbene komisije
6. Razno
Predsednica je predlagala razširitev dnevnega reda in sicer pred točko razno, torej pod 6.
točko dnevnega reda - Razpravo o postopku ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljev.
Prisotni člani so se strinjali s razširjenim dnevnim redom.
Razširjen dnevni red:
1. Pregled sklepov 2. redne seje ter zapisnikov 3. in 4. korespondenčne seje
2. Letno poročilo za leto 2017
3. Finančni načrt za leto 2018
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4. Seznanitev s predlogom Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov
delavcev v svet zavoda
5. Imenovanje članov pritožbene komisije
6. Postopek ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljev v letu 2017
7. Razno
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjen dnevni red 5. redne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
Glasovalo je 7 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 1 – Pregled sklepov 2. redne ter zapisnikov 3. in 4. korespondenčne seje
Predsednica je prebrala sklepe 2. redne seje :
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 2. seje.
SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 1. seje Sveta zavoda OŠ Gradec.
SKLEP št. 3: Svet zavoda v mandatno–verifikacijsko komisijo imenuje: Filipa Feleta,
predstavnika ustanoviteljice, Janeza Žgajnarja, predstavnika sveta staršev in Nuško Štros,
predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec.
SKLEP št. 4: Svet zavoda za predsednika mandatno–verifikacijske komisije imenuje Janeza
Žgajnarja.
SKLEP št. 5: Svet zavoda predlaga Janeza Žgajnarja, da opravi žreb med kandidatkama, ki
imata enako število glasov.
SKLEP št. 6: Z žrebom je bila za peto predstavnico zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec izbrana
Tadeja Resnik.
SKLEP št. 7: Svet zavoda nalaga predsednici volilne komisije, Sandri Železnik, da pripravi
dopolnitev k poročilu o poteku volitev predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda OŠ Gradec.
Prav tako mora volilna komisija novo izvoljeni peti predstavnici zaposlenih, Tadeji Resnik,
izdati potrdilo o izvolitvi, Nuški Štros pa potrdilo o izvolitvi preklicati.
Predsednica je prisotnim članom predložila dopolnilo k poročilu o rezultatu volitev,
dokument o razveljavitvi potrdila o izvolitvi Nuške Štros in potrdilo o izvolitvi Tadeje Resnik
kot pete predstavnice delavcev v Svet zavoda.
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UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik kot peto predstavnico
zaposlenih 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 Urško Pišek.
SKLEP št. 11: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da 8.12. 2017
ponovno pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje materialnih stroškov za leto
2017 Marjani Weilgoni Anžel. V dopisu naj se navede tudi, da Svet zavoda pričakuje odgovor
s stani Občine Litija v roku 10 dni, torej do 18. 12. 2017.
Predsednica je prisotnim članom pojasnila potek posredovanih pozivov ter odgovorov in
sicer:
8. 12. 2017 OBČINI JE BIL POSREDOVAN POZIV ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV
8. 12. 2017 PREJELI SMO ODGOVOR OBČINE NA POZIV, KI JE BIL POSREDOVAN ŽE 30. 11.
2017
21. 12. 2017 RAVNATELJ IN PREDSEDNICA SVETA ZAVODA STA POSLALA OBČINI LITIJA
PONOVEN POZIV Z DODATNO OBRAZLOŽITVIJO PO OPRAVIČENOSTI DO DODATNIH
SREDSTEV ZA MATERIALNE STROŠKE ZA LETO 2017 - ODGOVORA OD OBČINE, DO 26. 2.
2018, ŠE NISMO PREJELI
Predsednica je prisotnim članom predložila tudi vse dokumente, ki so bili posredovani Občini
Litija ter odgovor, ki ga je prejela s strani ustanoviteljice.
SKLEP št. 12: V začetku januarja 2018 predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelj
pripravita dopis ustanoviteljici, v katerem podata obrazložitev, zakaj je prišlo do
primanjkljaja za kritje materialnih stroškov in se ustanoviteljico pozove k dodelitvi
manjkajočih sredstev.
Predsednica je prisotnim članom pojasnila, da je 22. 1. 2018 ravnatelj pripravil in poslal
obrazložitev porabe materialnih stroškov na Občino Litija, odgovora pa Občina Litija na to
obrazložitev, do 26. 2. 2018, še ni posredovala.
Predsednica je prisotnim članom predložila fotokopijo Obrazložitve porabe materialnih
stroškov za leto 2017.
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SKLEP št. 13: Morebiten presežek prihodkov na odhodki se rezervira za investicije in
investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev v letu 2018. Ravnatelj o morebitnem
presežku sproti obvešča predsednico sveta zavoda.

SKLEP – 3. korespondenčne seje: Potrjujem zapisnik in sklepe 2. seje Sveta zavoda OŠ Gradec.
SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 3. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
Glasovalo je 7 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP – 4. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec za predstavnike šole za člane v
Upravnem odboru šolskega sklada OŠ Gradec predlaga Anico Brvar (PŠ Kresnice), Irmo
Nemec Bric (PŠ Hotič) in Alenko Zupančič (matična šola).
SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 4. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ
Gradec.
Glasovalo je 7 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 2 - Letno poročilo 2017
Predsednica je povabila ravnatelja Damjana Štrusa, da na kratko predstavi Letno poročilo za
poslovno leto 2017. Ravnatelj je prisotnim članom razložil, na osnovi katerih virov in
podatkov je napisal letno poročilo.
Predsednica je h kratki predstavitvi Letnega poročila za poslovno leto 2017 (računovodski
del) povabila tudi računovodkinjo Natašo Prettner. Računovodkinja je obrazložila
računovodski del poročila.
Po predstavitvi poročil je predsednica odprla razpravo v povezavi z Letnim poročilom za
poslovno leto 2017.
Člani sveta so imeli možnost zastaviti vprašanja že po elektronski pošti in so odgovore prejeli
ob 12.00 na dan seje. (Priloga 1).
Predsednica je besedo predala prvo prijavljeni k razpravi, Urški Pišek, ki je imela nekaj
pripomb oziroma vprašanj.
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Urška Pišek je na začetku pohvalila običajno ažurnost ravnatelja pri odgovorih, tokrat pa se ji
je zdelo, da so bili odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na letno poročilo oz. finančni načrt
posredovani prepozno, saj so jih člani prejeli ob 12. uri na dan seje.
Ravnatelj je povedal, da do zamude prišlo tudi zato, ker je bilo premalo časa za pripravo
odgovorov, saj je bil čas zimskih počitnic.
Na sejo je ob 18.29 prišla članica sveta zavoda, Nada Golouh.
V nadaljevanju je beseda tekla o učencih z dodatno strokovno pomočjo. To število se iz leta
v leto povečuje in poraja se vprašanje, ali so vsi učenci dejansko upravičeni do te pomoči.
Ravnatelj je pojasnil, da odločbe izdaja Zavod za šolstvo Republike Slovenije na pobudo šole
ali staršev. S strani Zavoda za šolstvo so v zadnjem času pogosteje pobude za ure tudi
zavrnjene.
Nada Golouh je izrazila podporo DSP-ju, ki sledi svojemu namenu in izvaja opolnomočenje
učencev s primanjkljaji. Ključna je ustreznost izvajanja DSP.
Ravnatelj je spregovoril o ideji poučevanja brez delovnih zvezkov v prvem razredu. Urška
Pišek je povedala, da je o takšnem načinu dela razmišljala že sama in da ji je ideja všeč.
Predstavnica staršev je idejo toplo pozdravila.
Beseda je tekla tudi o opravljanju vsakoletne zunanje revizije poslovanja šole. Ga. Prettner je
pojasnila, da revizijo za našo šolo že 10 leto opravlja podjetje CPA Perner in, da je cena
storitve od začetka nespremenjena. Letos je revizija predvidena 9. 4. 2018.
Porajalo se je vprašanje, ali bi bilo potrebno obravnavati poročilo revizorja tudi na seji sveta
zavoda. Ravnatelj je potrdil, da bo v bodoče revizijsko poročilo posredoval predsednici sveta
zavoda, ki ga bo po elektronski pošti posredovala naprej vsem članom sveta zavoda.
Nada Golouh je predlagala, da v bodoče revizor v poročilu poroča tudi o gospodarni rabi
sredstev in gospodarnosti šole.
SKLEP št. 4: Revizor v bodoče v svojem poročilu poroča tudi o gospodarni rabi sredstev in
gospodarnosti šole.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Nada Golouh je predlagala, da se k Letnem poročilu kot priloga doda Dopis o porabi
materialnih stroškov v letu 2017 s prilogami, ki smo ga poslali ustanoviteljici.
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Urška Pišek je go. Prettner zaprosila za natančne podatke, komu in za kakšen namen so bila v
letu 2017 porabljena finančna sredstva iz naslova nočnin in dnevnic.
Na odgovor ravnatelja vezan na izobraževanje in udeležbo zaposlenih na mednarodnih
konferencah je Tanja Vesel predlagala, da naj se združenje ravnateljev odzove in iztoži
sredstva, ki so jih šole vložile v kotizacije Združenju pedagogov tehnične ustvarjalnosti
Slovenije.
Kot zadnje prijavljena k besedi je svoje mnenje na odgovor ravnatelja v povezavi z
udeležbami zaposlenih na mednarodnih konferencah podala Mateja Gorše. Menila je, da
vsaka udeležba na mednarodni konferenci predstavlja čast za šolo in potrditev dela
zaposlenih. Zavzela je tudi stališče, da bi bilo potrebno zaposlenim tudi v bodoče s plačilom
kotizacije omogočiti udeležbo na mednarodnih konferencah, ob seveda predhodnem
dogovoru o številu in pogojih za plačilo te teh.
SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2017.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 3 – Finančni načrt za leto 2018
Predsednica je povabila ravnatelja Damjana Štrusa, da na kratko predstavi Finančni načrt za
leto 2018. Ravnatelj je prisotnim članom predstavil predvsem zadnji del poročila, ki se
nanaša na predvidene investicije v letu 2018.
Po predstavitvi poročila je predsednica odprla razpravo v povezavi s Finančnim načrtom za
leto 2018.
Marko Zajc je opozoril, da je potrebno izvesti sanacijo plesni, ki se pojavlja v šolski kuhinji na
podružnični šoli Jevnica.
Nado Golouh je zanimalo, ali še obstaja sofinanciranje letne/zimske šole v naravi.
Sofinanciranje se še vedno izvaja.
Urško Pišek je zanimalo, ali bo pri sanaciji sanitarij v POŠ Jevnica, imenovana komisija oz. bo
pri izvajanju del prisoten nadzornik oz. projektant. Ravnatelj je pojasnil, da je pri projektu
prisoten nadzornik, ki ga mora zagotoviti šola in ga plačati iz sredstev za investicijo.
Ravnatelj je predlagal, da svet zavoda sprejme sklep, da se del sredstev presežka prihodkov
nad odhodki v višini 26.887 eur v letu 2018 nameni za nakup osnovnih sredstev in
investicijsko vzdrževanje.
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SKLEP št. 6: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 26.887 eur se v letu 2018
nameni za nakup osnovnih sredstev 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 2018.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sejo je ob 19.30 zapustila Nataša Prettner.
K točki 4 – Seznanitev s predlogom Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov –
predstavnikov delavcev v svet zavoda
Predsednica je preverila, če so vsi člani prejeli predlog pravilnika o volitvah in odpoklicu
članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda, da ga bodo lahko pregledali in sporočili svoje
pripombe oz. dopolnitve. Člani so prejem gradiva potrdili.
SKLEP št. 8: Člani sveta zavoda pregledajo predlog pravilnika o volitvah in odpoklicu
članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda do 16. 3. 2018. Pripombe in dopolnitve
označene z rdečo barvo posredujejo predsednici sveta zavoda in vsem članom sveta
zavoda v vednost po elektronski pošti.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 9: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis gradiva z vnesenimi popravki do
naslednje seje sveta zavoda, ko se bo o predlogu pravilnika glasovalo.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 5 – Imenovanje članov pritožbene komisije
Predsednica v nadaljevanju pove, da s 27. 2. 2018 poteče mandat članom Pritožbene
komisije OŠ Gradec, ki je bila imenovana na 2. redni seji sveta zavoda, dne 27. 2. 2014.
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.
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60.b člen
(pristojni organ odločanja)
Če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ, o pravicah in dolžnostih učenca na
prvi stopnji odloča ravnatelj.
O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na
podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik,
svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.
O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča
pritožbena komisija.

60.c člen
(pritožbena komisija)
Svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov,
od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.
Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v
posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva
zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole).
Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana
pritožbene komisije večkrat.
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.

Predsednica prebere dosedanje člane Pritožbene komisije OŠ Gradec.
1. ANICA BRVAR , učiteljica razrednega pouka, PŠ Kresnice
2. MARINKA ELTRIN, učiteljica razrednega pouka, PŠ Jevnica
3. BARBARA KODRMAN, učiteljica razrednega pouka, PŠ Vače,
4. IVANA MATOŠEVIĆ, učiteljica predmetnega pouka, PŠ Vače
5. MARUŠA KRNC, učiteljica razrednega pouka, PŠ Hotič
6. ALMIRA GREGORIČ KOLENC, učiteljica predmetnega pouka, OŠ Gradec
7. DAMJAN KUNSTELJ, učitelj predmetnega pouka, OŠ Gradec
8. TANJA BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija
9. MIHA JANČAR, predstavnik sveta staršev in sveta zavoda OŠ Gradec
10. JOŽE HOSTNIK, predstavnik sveta zavoda OŠ Gradec s strani Občine Litija
Na podlagi predlogov strokovnih aktivov, predstavnikov staršev in pridobljenih soglasij, za
člane Pritožbene komisije OŠ Gradec je predsednica predlagala naslednje člane:
1.
2.
3.
4.

ANICA BRVAR, profesorica razrednega pouka, POŠ Kresnice
NINA DORIĆ, profesorica razrednega pouka, MŠ
ALENA ĐAFIĆ-DEDIĆ, logopedinja, MŠ
BERNARDA IMPERL, profesorica predmetnega pouka, POŠ Vače
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BARBARA KODRMAN, profesorica razrednega pouka, POŠ Vače
ANITA MIKŠA, profesorica predmetnega pouka, MŠ
SAŠA SETNIČAR JERE, profesorica predmetnega pouka, MŠ
NUŠKA ŠTROS, profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič
ANA TERZIĆ, profesorica razrednega pouka, POŠ Jevnica
ALEŠ BREGAR, predstavnik staršev
JANEZ ŽGAJNAR, predstavnik staršev
TANJA BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija
NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR, svetovalna delavka, OŠ Litija
MARKO ZAJC, predstavnik ustanoviteljice

SKLEP št. 10: Člani sveta zavoda potrjujejo naslednje člane Pritožene komisije OŠ Gradec za
naslednje mandatno obdobje (2018 – 2022):
1. ANICA BRVAR, profesorica razrednega pouka, POŠ Kresnice
2. NINA DORIĆ, profesorica razrednega pouka, MŠ
3. ALENA ĐAFIĆ-DEDIĆ, logopedinja, MŠ
4. BERNARDA IMPERL, profesorica predmetnega pouka, POŠ Vače
5. BARBARA KODRMAN, profesorica razrednega pouka, POŠ Vače
6. ANITA MIKŠA, profesorica predmetnega pouka, MŠ
7. SAŠA SETNIČAR JERE, profesorica predmetnega pouka, MŠ
8. NUŠKA ŠTROS, profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič
9. ANA TERZIĆ, profesorica razrednega pouka, POŠ Jevnica
10. ALEŠ BREGAR, predstavnik staršev
11. JANEZ ŽGAJNAR, predstavnik staršev
12. TANJA BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija
13. NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR, svetovalna delavka, OŠ Litija
14. MARKO ZAJC, predstavnik ustanoviteljice
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 7 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1
član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet.
K točki 6 – Postopek ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja
Predsednica je predstavila okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. (Priloga
2)
Predsednica je v nadaljevanju pojasnila, da je v zvezi s to okrožnico naslovila nekaj vprašanj
na g. Gregorja Mohorčiča z Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, vendar
odgovorov ni prejela, zato se je obrnila še na podjetje Aktuar, ki je podalo naslednje
odgovore. (Priloga 3)

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

Po kratki razpravi o podaji ocene uspešnosti prejšnje ravnateljice in sedanjega ravnatelja
za leto 2017 so člani sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 11: Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne, 30.
1. 2018, in ob pridobitvi obeh poročil, ocenil delovno uspešnost obeh ravnateljev v
koledarskem letu 2017, skladno z obdobjem opravljanja funkcije.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, 7 članov je glasovalo »za«, nihče ni glasoval »proti«, 1
član se je pri glasovanju vzdržal. Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne, 30. 1.
2018, pozove prejšnjo ravnateljico go. Tatjano Gombač in zdajšnjega ravnatelja g. Damjana
Štrusa, da do 30. 3. 2018 pripravita poročilo o svojem delu za leto 2017, skladno z
obdobjem opravljanja funkcije.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda,
da do 9. 3. 2018 pripravi in pošlje poziv ge. Tatjani Gombač (ravnateljici v obdobju od 1. 1.
2017 do 30. 6. 2017) in g. Damjanu Štrusu (ravnatelju v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12.
2017) za pripravo poročil o njunem delu.
Glasovalo je 8 članov Sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 7 – Razno
Predsednica je povprašala člane sveta zavoda, ali bi pod točko razno želeli razpravljati še o
kakšni temi. Člani niso izrazili potrebe po tem.
Predsednica je napovedala, da bo naslednja seja sveta zavoda nekje v začetku ali sredini
meseca aprila, ko bomo člani ocenjevali delovno uspešnosti ravnateljev in potrjevali Pravilnik
o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Zahvalila se je vsem prisotnim in zaključila sejo ob 19.55 uri.

Zapisala: Renata Fele

Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec:
Mateja Gorše
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