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Zapisnik 11. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 27. 9. 2018, ob 18.00 uri v 

prostorih zbornice Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, Litija 

 

Prisotni člani: Nada Golouh, Sebastjan Gorenc, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik, Tanja 

Vesel, Marko Zajc (od 18.20 dalje), Janez Žgajnar 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, Dunja Požaršek 

 

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele, Mateja Gorše  

 

Zapisnikar: Tadeja Resnik 

 

Sejo Sveta zavoda OŠ Gradec je s pozdravom navzočim pričela podpredsednica Urška Pišek. 

Preverila je prisotnost članov: od 10 članov Sveta zavoda OŠ Gradec je bilo prisotnih 6, kar je 

zadoščalo za sklepčnost seje. 3 člani so bili opravičeno odsotni. Eden od članov je na sejo 

prišel z zamudo, za kar se je predhodno opravičil. Prisoten je bil tudi kandidat za novega 

člana Sveta zavoda OŠ Gradec, predlagan s strani sveta staršev, g. Sebastjan Gorenc.  

 

Sledila sta pregled dnevnega reda in glasovanje o dnevnem redu. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev mandata novega člana (predstavnika staršev) v Svetu zavoda OŠ Gradec 

2. Pregled sklepov 7. (redne) ter 8., 9. in 10. (korespondenčne) seje 

3. Predstavitev dela z učenci s posebnimi potrebami (ga. Požaršek) 

4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2017/18 (g. 

ravnatelj) 

5. Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2018/19 (g. ravnatelj) 

6. Vzgojni načrt OŠ Gradec (g. ravnatelj) 

7. Analiza materialnih stroškov na OŠ Gradec (g. ravnatelj) 

8. Razno 

 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 11. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

Glasovalo je 6 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K točki 1 – Potrditev mandata g. Sebastjana Gorenca (predstavnika staršev) v Svetu zavoda 
OŠ Gradec 
 

Podpredsednica je prebrala obvestilo Sveta staršev (Priloga 1) in prisotne vprašala, ali se 
strinjajo s potrditvijo g. Sebastjana Gorenca za novega predstavnika Sveta staršev v Svetu 
zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje g. Sebastjanu Gorencu mandat v Svetu 

zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje. 

Glasovalo je 6 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Po potrditvi mandata g. Sebastjanu Gorencu pripadajo glasovalne in vse ostale pravice ter 

dolžnosti, ki jih predpisuje poslovnik OŠ Gradec.  

 

Priloga 1: Obvestilo Sveta staršev 

 

K točki 2 – Pregled sklepov 7. (redne) ter 8., 9. in 10. (korespondenčne) seje 

 

Podpredsednica je prebrala vse sklepe 7. redne seje: 
 
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik za zapisnikarico sej svetov zavodov v 
mandatu 2017–2021, v njeni odsotnosti zapisnikarja določi predsednica sveta zavoda. 
 
SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje spremenjen dnevni red 7. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 6. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov –
predstavnikov delavcev v svet zavoda. 
 
SKLEP št. 5: Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 z dne 30. 1. 
2018 ocenil delovno uspešnost obeh ravnateljev v koledarskem letu 2017, in sicer skladno z 
obdobjem opravljanja funkcije. 
 
SKLEP št. 6: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev 
podali tajno. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev 
je ga. Tatjana Gombač za leto 2017 skladno z obdobjem opravljanja funkcije dosegla 79,38 % 
vrednost. 
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UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev 
je g. Damjan Štrus za leto 2017 skladno z obdobjem opravljanja funkcije dosegel 95,51 % 
vrednost. 
 
Podpredsednica je prebrala sklep 8. (korespondenčne) seje: 
 
SKLEP  –  8. korespondenčne seje:   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 7. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 
 
 

SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 8. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

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

 

Podpredsednica je prebrala sklepa 9. korespondenčne seje:  

 

SKLEP 1 – 9. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil s Kadrovskim 

načrtom OŠ Gradec za obdobje od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019. 

 

SKLEP 2  –  9. korespondenčne seje:  Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk in 

računovodkinje ge. Kanduč potrjuje vrednost posameznega učbenika iz stare zaloge 

učbeniškega sklad, in sicer v višini 2 evrov. 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepa 9. korespondenčne seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec. 

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

 

Podpredsednica je prebrala sklep 10. korespondenčne seje:  

 

SKLEP –  10. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta Zavoda 

OŠ Gradec za šolsko leto 2018/19. 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 10. korespondenčne seje Sveta zavoda 

OŠ Gradec.  

Glasovalo je 7 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 
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K točki 3 – Predstavitev dela z učenci s posebnimi potrebami 
 

Podpredsednica je povabila go. Dunjo Požaršek k predstavitvi dela z učenci s posebnimi 

potrebami.  

 

Ga. Dunja Požaršek je izpostavila naslednje točke:   

• Ugotovitve analize desetletnega obdobja (od šol. l. 2007/08 do šol. l. 2018/19) 
vključevanja učencev s posebnimi potrebami v Osnovno šolo Gradec, Litija. Razložila 
je, da je koncept integracije učencev s posebnimi potrebami vezan na šolsko prenovo 
– prehod iz 8-letne na 9-letno osnovno šolo – in je bil izveden in usklajevan skupaj s 
pogoji sprememb ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Ideja 9-letne OŠ in inkluzije je 
bila postavljena teoretično dobro, vendar v praksi nikoli ni bila tako izpeljana, kar je 
hitro povzročilo odstopanja od željenih rezultatov, ki naj bi jih sprememba prinesla, 
dodatna strokovna pomoč učencem pa je bila »gašenje požara«. 

• Od šol. l. 2007/08 do šol. l. 2012/13 odstotek ur dodatne strokovne pomoči otrokom, 
usmerjenim v izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo in  prilagojenim 
izvajanjem, konstantno enakomerno narašča (priloga 1). V šol. l. 2012/13 je prišlo s 
strani Ministrstva RS za izobraževanje znanost in šport do uvedbe koncepta izvirne 
delovne pomoči, ki v obliki 5-ih korakov šoli jasno in natančno zapoveduje aktivnosti 
pred uvedbo postopka usmerjanja (priloga 2). S tem je bilo na šolo navidezno 
preneseno več kompetenc in avtonomije v smislu saniranja specifičnih učnih težav, 
zato je odstotek ur DSP upadel, hkrati pa ni bilo zagotovljenih strokovno-kadrovskih 
pogojev za dolgoročno ureditev področja – kljub večletnemu razpisovanju delovnega 
mesta se nanj ne odzove profil specialnega pedagoga in logopeda.   

• Med šol. l. 2014/15 in 2015/16 je prišlo s strani Zavoda RS za šolstvo do 
reorganizacije komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kar je povzročilo 
celoletno »zamrznitev« umerjanja (priloga 1). Posledično se je v šolskem letu 
2017/18 odstotek ur dodatne strokovne pomoči izdatno povišal, saj so bili izpeljani 
postopki dveletnega obdobja. 

• Na gibanje števila ur dodatne strokovne pomoči vplivajo še naslednji razlogi: 
pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra (specialni, inkluzijski pedagog, logoped) 
na državni in lokalni ravni (tudi v vrtcu), prenatrpani učni načrti, vpisovanje otrok 
tujcev (lansko leto 6, letošnje leto 13), povečanje števila šolskih novincev, ki v 
predšolskem obdobju ne obiskujejo vrtca, demografska slika Litije – Zasavja (število 
brezposelnih, priseljenci iz drugih držav, nadpovprečen bolniški stalež, visoko število 
rizičnih nosečnosti, predčasnih porodov in carskih rezov, nadpovprečno beleženje 
psihičnih obolenj prebivalstva …), sistematika predšolskih otrok je pri 3-letnikih 
vezana le na pediatrično obravnavo, predšolskih pa s prekinitvami občasno tudi na 
logopedsko in psihološko. Na neustrezno in neučinkovito predšolsko obravnavo 
kažejo tudi dejstva, da je v letošnjem šolskem letu kar petina novincev odložena z 
razlogi, ki nakazujejo specifične učne težave, govorno jezikovne motnje in 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja, da vsako leto več otrok odločbo o 
usmeritvi prinese že iz vrtca, da v tem zgodnjem obdobju beležimo iz leta v leto večji 
odstotek ur DSP zaradi dolgotrajno bolnega otroka. 
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Na sejo je ob 18.20 prišel g. Marko Zajc. 

 
Podpredsednica je po predstavitvi ge. Dunje Požaršek odprla razpravo.  

 
Ga. Nada Golouh se ni strinjala s stališčem Dunje Požaršek, da je v vrtcu vprašljiva 
obravnava otrok. Navedla je, da je tudi vrtec okrepil strokovno službo in da se 
logopedska obravnava otrok v vrtcu izvaja.   
Ga. Dunja Požaršek je odgovorila, da je tudi logopedinja v vrtcu preobremenjena zaradi 
številčnosti in kompleksnosti težav in sta vprašljivi kvantiteta in kvaliteta takih obravnav. 
 
Ga. Nada Golouh je navedla primer ponovnega preverjanja odločbe po uradni dolžnosti 
na OŠ Gornja Radgona. Ob preverbi odločbe je učenka prejela zmanjšano število ur DSP, 
kar po njenem mnenju govori o uspešnosti izvajanja DSP. Zanimalo jo je, kakšna je praksa 
na OŠ Gradec. 
Ga. Dunja Požaršek je razložila, da so odločbe dveh vrst: ene so veljavne in so obvezujoče 
do spremembe ravni izobraževanja, druge pa imajo naveden datum in se po uradni 
dolžnosti preverijo, ko Zavod RS za šolstvo k temu pozove. Praviloma tudi OŠ Gradec za 
odločbe, ki so podvržene preverjanju, po preverbi prejme zmanjšano število ur. Ga. 
Dunja Požaršek je odgovorila, da je preverjanje odločb datumsko določeno, lahko pa 
preverjanje odločbe ob spremenjenih okoliščinah oziroma ob spremembi otrokovega 
funkcioniranja predlagajo tako učitelji, izvajalke DSP kot tudi starši. Takšni predlogi se 
oblikujejo ob evalvacijah individualiziranih programov, ki na šoli potekajo vsaj dvakrat 
letno. Trenutna se preveri 5 do 6 odločb letno. 
 
Ga. Nado Golouh je zanimalo, ali šola izvaja PUT, na katerem je prisotnih več učencev. 
Odgovor ge. Dunje Požaršek je bil pritrdilen. Dodala je, da šola ure PUT-a v veliki meri 
koristi za logopedsko obravnavo. Prav tako tudi sama večkrat vzame tudi po 3 oziroma 
več učencev k učni pomoči. 
 
Ga. Nada Golouh je na seji večkrat jasno poudarila, da ne želi biti napačno razumljena in 
da mora otrok s primanjkljajem absolutno dobiti pomoč. Vendar se moramo vprašati, ali 
dejansko 15 % otrok na OŠ Gradec potrebuje z odločbo dodeljeno dodatno strokovno 
pomoč, če je slovensko povprečje za več kot polovico nižje, 7 %.  Ob tem je navedla, da 
tudi Zveza aktivov svetov staršev Slovenije opozarja ne neenotnost kriterijev komisij za 
dodeljevanje odločb DSP. 
Ga. Dunja Požaršek je v debati navedla, da ima OŠ Gradec tudi odločbe, v katerih je 
zapisana le prilagoditev za učenca brez dodeljenih ur strokovne pomoči.  
 
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kakšno pot vidi šola do zmanjšanja števila odločb ali 
vsaj do zajezitve rasti le-teh. 
Mnenje ge. Dunje Požaršek je, da je potrebno ozaveščati starše o pomenu spodbujanja 
vsestranskega, predvsem gibalnega razvoja otrok od rojstva dalje, čemur na šoli v zadnjih 
letih namenjamo veliko pozornosti in pripravljamo na to temo delavnice in predavanja 
tako za kolektiv kot za starše. Dejstvo pa je, da se starši slabo udeležujejo roditeljskih 
sestankov, izobraževanj …  
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Tudi sistematski pregledi bi morali biti bolj kvalitetni. Pri pregledu triletnikov bi s 
pediatrom moral sodelovati tako psiholog kot logoped, ne bi bilo pa napačno razmišljati 
tudi o sodelovanju s specialnim oziroma inkluzijskim pedagogom. 
Ga. Dunja Požaršek je prav tako povedala, da smo v letošnjem šolskem letu na OŠ Gradec 
pričeli z uvajanjem sprememb v 1. razred – ciljno usmerjena športna vzgoja, manj 
učbenikov in delovnih zvezkov, aktivne in izkustvene oblike poučevanja – v sodelovanju s 
strokovnjakinjo go. Majdo Končar. Te novosti bomo  postopno vključevali v delo celotne 
prve triade. 
 
Predstavnica staršev je zastavila vprašanje o izvajanju notranje diferenciacije.  Ga. Anita 
Kušar je povedala, da imamo na OŠ Gradec majhne razrede in da notranjo diferenciacijo 
izvajamo.    
 
 Go. Tanjo Vesel je zanimalo, zakaj razrednik ne dobi ur dopolnilnega pouka za svoj 
razred, saj svoje učence najbolj pozna. 
Ravnatelj je odgovoril, da je težava v številu ur, ki jih ministrstvo nameni za dopolnilni in 
dodatni pouk, zato morajo ure, ki jih imajo, razdeliti med vse učitelje, tudi na predmetni 
stopnji, kjer dopolnilni pouk poteka po predmetih. 
 
Ga. Urška Pišek je dodala, da niso vsi učenci z DSP tudi uspešni v življenju, nekateri učenci 
bi morali iti v prilagojen program.  
Ga. Dunja Požaršek je odgovorila, da je tukaj težava tudi v tem, da lahko starši zavrnejo 
prešolanje v prilagojen program. 
 
Ga. Anita Kušar je v razpravi podala svoje mnenje, da bi morali biti ponosni nase, da 
imamo take otroke na naši šoli, da jih prepoznamo in jim pomagamo, da postanejo 
uspešni. Drugačne otroke moramo sprejeti, učitelj mora diferencirati pouk. Smo 
vključujoča šola in imamo dobro ekipo DSP, zakaj potem ne bi pomagali takšnim 
učencem. 
 

 

SKLEP št. 6:  Svet zavoda OŠ Gradec pozove Zdravstveni dom Litija k skupnemu iskanju 

rešitev v zgodnji obravnavi otrok na področju logopedije, specialne pedagogike in 

psihologije.  

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

 

 

SKLEP št. 7: Svet staršev naj ozavešča in vzpodbuja starše o pomembnosti udeležbe na 

predavanjih, ki jih organizira OŠ Gradec z namenom spodbujanja primernega ravnanja pri 

vzgoji, ki pripomore k optimalnemu in celostnemu razvoju otrok.  

Glasovalo je 8 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 
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SKLEP št. 8: Svet zavoda na podlagi analize šolske svetovalne službe o povečanju števila 

otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, poziva ravnatelja in strokovne delavce 

šole, da dosledno upoštevajo 5-stopenjski model pomoči za otroke z učnimi težavami ter 

da redno preverjajo, ali so se učne težave pri učencih z dodatno strokovno pomočjo 

zmanjšale do te mere, da odločbe morda ne potrebujejo več. 

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

 

Priloga 2: Analiza dela šolske svetovalne službe 

 

K točki 4 – Predstavitev poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko 

leto 2017/18 

 

Podpredsednica je povabila gospoda ravnatelja Damjana Štrusa k predstavitvi. 

 

Gospod ravnatelj je izpostavil naslednje točke: 

- Predstavil je število vpisanih otrok. 

- Uvedene so bile proslave ob kulturnih in državnih praznikih. 

- Šola je bila odprta tudi za ostale organizacije, predvsem na področju športa. 

- Izvedene so bile vse šole v naravi, 2 nadstandardni ekskurziji, 2 akciji zbiranja papirja, 

novoletni sejmi, turnir v rokometu, obisk Planice, pravljična noč, tekmovanja, regijsko 

tekmovanje iz Vesele šole, izvedba dveh šol za starše … 

- Obisk predsednika države, sodelovanje z Majdo Končar, Gregorjem Novakom in 

Klemnom Grošljem. 

- OŠ Gradec je prva šola v Sloveniji z nazivom SAM, avtistom prijazna šola. 

 

Podpredsednica je navedla, da smo do 25. 9. 2018 (navedeno v vabilu na 11. sejo) vsi člani 

sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Poročilo o realizaciji LDN za šolsko 

leto 2017/18, na ravnatelja Damjana Štrusa. Prosila je gospoda ravnatelja, da predstavi 

odgovore na zastavljena vprašanja. 

Ravnatelj je odgovoril, da ni bilo zastavljenih vprašanj. 

 

SKLEP št. 9: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN OŠ Gradec za šolsko 

leto 2017/2018. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za šolsko leto 

2017/2018. 

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

 

Priloga 3: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2017/18 
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K točki 5 – Predlog Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2018/19 

 

Podpredsednica je povabila gospoda ravnatelja Damjana Štrusa k predstavitvi. 

Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2018/2019: 

• vsebina novega LDN,  

• spremenjeno delo z nadarjenimi učenci. 

 

Podpredsednica je navedla, da smo do 25. 9. 2018 (navedeno v vabilu na 11. sejo) vsi člani 

sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja, vezana na Predlog LDN za šolsko leto 

2018/19, na ravnatelja Damjana Štrusa. Prosila je gospoda ravnatelja, da predstavi odgovore 

na zastavljena vprašanja. 

Ravnatelj je odgovoril, da ni bilo zastavljenih vprašanj. 

 

SKLEP št. 10: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2018/2019. 

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

 

Priloga 4: Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2018/19 

 

K točki 6 – Vzgojni načrt OŠ Gradec 

 

Podpredsednica je povabila gospoda ravnatelja Damjana Štrusa k predstavitvi. 

 

Gospod ravnatelj je pojasnil, da je bil vzgojni načrt temeljito pregledan in da ga je oblikovala 

skupina učiteljev tekom celotnega preteklega šolskega leta. Zajema šolska pravila, težje in 

lažje kršitve, postopke …  Ga. Tanja Vesel, ki je sodelovala pri oblikovanju vzgojnega načrta, 

je dodala, da so bili pri snovanju vzgojnega načrta vključeni člani različnih aktivov. Tako so 

imeli boljši pregled na vzgojne težave od prve do tretje triade. Ravnatelj je pojasnil, da si želi, 

da je vzgojni načrt živ dokument, ki se bo  dopolnjeval in spreminjal glede na sprotno 

pridobljene izkušnje. 

 

Do 25. 9. 2018 (navedeno v vabilu na 11. sejo) so vsi člani sveta zavoda imeli možnost 

nasloviti vprašanja, vezana na vzgojni načrt, na ravnatelja Damjana Štrusa. Podpredsednica 

je prosila gospoda ravnatelja, da predstavi odgovore na zastavljena vprašanja, in odprla 

razpravo. 

 

Ga. Nado Golouh je zastavila vprašanje: V kateri fazi se obvesti starše o vedenjskih težavah 

otroka? 

Ravnatelj je odgovoril, da se starše obvesti takoj ob pojavu vedenjskih težav. 
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Go. Nado Golouh je zanimalo tudi: Ali starši ob kršitvi sodelujejo s šolo?  

Do sedaj v približno desetih primerih kršenja šolskih pravi zgolj starši enega učenca niso 

sodelovali s šolo. 

SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Vzgojni načrt OŠ Gradec. 

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

 

Priloga 5: Vzgojni načrt OŠ Gradec 

 

K točki 7 – Analiza materialnih stroškov na OŠ Gradec 

 

Podpredsednica je povabila gospoda ravnatelja Damjana Štrusa k predstavitvi. 

Ravnatelj je predstavil analizo materialnih stroškov od januarja 2013 do decembra 2017.  

 

Ga. Nada Golouh je zastavila vprašanje:  

Zakaj imajo na POŠ Vače manjši porast stroškov pri vodi kot na matični šoli? 

Drugačna je obravnava porabe, ker na Vačah ni čistilne naprave. Ravnatelj je dejal, da bo ta 

del stroškov podrobneje raziskal. 

 

Na vprašanji, prispeli na ravnateljev elektronski naslov, bo ravnatelj podal odgovora 

naknadno. 

Zastavljeni vprašanji sta bili: 

Kje tiči vzrok za tako različne indekse rasti cen? 

Kolikšen primanjkljaj na kontu materialnih stroškov pričakujemo v tekočem šolskem letu? 

 

SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z gibanjem fiksnih mesečnih stroškov 

zavoda in ugotovil istočasno povečanje stroškov in zmanjšanje sredstev ustanoviteljice, kar 

daje mnenju iz revizijskega poročila stvarno veljavo. 

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

 

SKLEP št. 13: Svet zavoda OŠ Gradec bo na osnovi predstavljenega poročila pripravil 

zahtevo ustanoviteljici za zagotovitev povečanja sredstev za kritje dejanskih materialnih 

stroškov. 

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

 

Priloga 6: Analiza materialnih stroškov 
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K točki 8 – Razno 

 

Pod  to točko ni bilo razprave. 

 

Podpredsednica je sejo zaključila ob 20.30. 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                  Mateja Gorše 

 

 

 

Opomba: Zaradi varovanja osebnih podatkov so posamezni deli besedila prekriti. Vpogled v 

celotni zapisnik je možen v tajništvu OŠ Gradec. 
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