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Zapisnik 16. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v četrtek, 21. 2. 2019, ob 18.00 uri v 

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

 

Prisotni člani: Tjaša Brinovec Obolnar, Nada Golouh, Sebastjan Gorenc (od 18.35 ure dalje), 

Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik, Tanja Vesel, Marko Zajc, Janez Žgajnar 

 

Drugi prisotni: ravnatelj Damjan Štrus, Nataša Prettner 

 

Opravičeno odsotni: Filip Fele. 

 

Zapisnikar: Tadeja Resnik 

 

Sejo Sveta zavoda OŠ Gradec je s pozdravom navzočih pričela predsednica Mateja Gorše. 

Preverila je prisotnost članov: od 11 članov Sveta zavoda OŠ Gradec je bilo prisotnih 9, kar je 

zadoščalo za sklepčnost na seji. En član je bil opravičeno odsoten. En član je sporočil, da se bo 

seje udeležil z zamudo. 

 

Sledil je pregled dnevnega reda. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled sklepov 11. (redne) seje ter zapisnikov 12., 13., 14. in 15. (korespondenčne) 

seje 

2. Letno poročilo 2018 

3. Finančni načrt za leto 2019 

4. Korespondenca z ZD Litija 

5. Razno 

 

Predsednica je predlagala razširitev dnevnega reda, ker se je z imenovanjem g. Filipa Feleta za 

podžupana Občine Litija pojavilo vprašanje o (ne)združljivosti funkcije s članstvom v svetu 

zavoda.  

Prav tako je bil s strani ravnatelja posredovan dodaten dokument (Inventurno poročilo za leto 

2018), ki bi ga bilo potrebno obravnavati pod posebno točko dnevnega reda. 

 

Sledilo je glasovanje o razširjenem dnevnem redu: 

 

Razširjen dnevni red: 

 

1. (Ne)združljivost funkcij člana sveta zavoda 
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2. Pregled sklepov in zapisnikov 11. (redne) ter 12., 13., 14. in 15. (korespondenčne) seje 

3. Letno poročilo 2018 

4. Inventurno poročilo 2018 

5. Finančni načrt za leto 2019 

6. Korespondenca z ZD Litija 

7. Razno 

 

SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 16. redne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1 – (Ne)združljivost funkcij člana sveta zavoda 
 

Predsednica je predstavila novonastalo situacijo, povezano z imenovanjem g. Filipa Feleta za 
podžupana Občine Litija. 
 
G. Filip Fele, član Sveta zavoda OŠ Gradec – predstavnik ustanoviteljice, je bil 6. 2. 2019 
imenovan za podžupana Občine Litija.  
Po pregledu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije se predvideva, da funkcija 
(nepoklicnega) podžupana ni združljiva s članstvom v svetu zavoda. 
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v svojem 27. členu opredeljuje 
prepoved članstva poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev. 26.–29. člen ZIntPK 
 
NEPOKLICNI ŽUPANI IN PODŽUPANI 
ZIntPK vsebuje posebno določbo glede (ne)združljivosti funkcij nepoklicnih županov in podžupanov, ki 
sicer sodijo med nepoklicne funkcionarje. Za nepoklicne župane in podžupane v osnovi velja enaka 
prepoved kot za poklicne funkcionarje, in sicer nepoklicni župan ali podžupan ne sme biti član oziroma 
opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, skladih, agencijah in drugih 
osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega pooblastila ali 
izvajalec javne službe. Ta omejitev oziroma prepoved od uveljavitve novele ZIntPK-A (torej od 23. 4. 
2011) velja le v primerih, ko nepoklicni župan ali podžupan opravlja funkcijo v občini, ki je s katerim od 
navedenih subjektov ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana. 

 
O svojih predvidevanjih je predsednica 20. 2. 2019 po elektronski pošti obvestila tudi g. Filipa 
Feleta. G. Filip Fele je potrdil, da so predvidevanja točna, in obvestil predsednico, da je županu 
Občine Litija predlagal imenovanje novega predstavnika ustanoviteljice.     
 
Priloga 1: URADNI ZAZNAMEK (UZ 8): el. poročilo članu sveta zavoda g. Filipu Feletu 
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Predsednica je predlagala, da se sprejme sklep, da ustanoviteljica, Občina Litija, imenuje 
novega predstavnika v Svet zavoda OŠ Gradec. 
 

SKLEP št. 2: G. Filip Fele, član Sveta zavoda OŠ Gradec - predstavnik ustanoviteljice, je bil dne 

6. 2. 2019 imenovan za podžupana Občine Litija. Zaradi nezdružljivosti funkcije Svet zavoda 

OŠ Gradec pozove Občino Litija, da imenuje novega predstavnika ustanoviteljice. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, da županu 

Občine Litija pošlje POZIV za imenovanje novega predstavnika v Svet zavoda OŠ Gradec. V 

dopisu naj se navede tudi, da naj Občina Litija novega člana imenuje v najkrajšem možnem 

času, najkasneje do začetka aprila, pred naslednjo sejo sveta zavoda. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 2 - Pregled sklepov in zapisnikov 11. (redne) ter 12., 13., 14. in 15. (korespondenčne) 

seje 

 

Predsednica je prebrala vse sklepe 11. (redne) seje: 
 
SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 11. redne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 
 
UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje g. Sebastjanu Gorencu mandat v Svetu 
zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje. 
 
SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 8. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepa 9. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 10. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 
 
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. 
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SKLEP št. 7: Svet staršev naj ozavešča starše o pomembnosti udeležbe na predavanjih ter jih 
vzpodbuja k udeležbi na dogodkih, ki jih organizira OŠ Gradec z namenom spodbujanja 
primernega vzgojnega ravnanja, ki pripomore k optimalnemu in celostnemu razvoju otrok. 
 
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. 
 
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. 
 
SKLEP št. 10: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 2018/2019. 
 
SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Vzgojni načrt OŠ Gradec. 
 
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. 
 
SKLEP št. 13: Svet zavoda OŠ Gradec bo na osnovi predstavljenega poročila pripravil zahtevo 
ustanoviteljici za zagotovitev povečanja sredstev za kritje dejanskih materialnih stroškov. 
 
Predsednica je prebrala sklep 12. (korespondenčne) seje: 
 
SKLEP  – 12. korespondenčne seje:  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 11. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec.  
 

SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 12. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je prebrala sklep 13. (korespondenčne) seje:  

 

SKLEP  – 13. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk in 

knjigovodkinje ge. Kanduč potrjuje vrednost ene enote knjižničnega gradiva na lokaciji POŠ 

Jevnica, in sicer v višini 9,18 evrov. 

 

Priloga 2: URADNI ZAZNAMEK (UZ 1): e-pošta, prejeta od knjižničarke ge. Stanislave Sirk 
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SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 13. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je prebrala sklep 14. korespondenčne seje:  

 

SKLEP – 14. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta 

za leto 2018. 

 

Priloga 3: URADNI ZAZNAMEK (UZ 2): e-pošta, prejeta od ravnatelja g. Damjana Štrusa 

 

SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 14. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je prebrala sklep 15. korespondenčne seje: 

 

SKLEP – 15. korespondenčne seje: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Stanislave 

Sirk potrjuje vrednost ene enote knjižničnega gradiva na lokaciji OŠ GRADEC – matična šola, in 

sicer v višini 6,26 evrov. 

 

Priloga 4: URADNI ZAZNAMEK (UZ 3): e-pošta, prejeta od knjižničarke ge. Stanislave Sirk 

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 15. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 3 – Letno poročilo 2018 
 

Predsednica je povabila g. ravnatelja k predstavitvi. 

 

Ravnatelj je na kratko predstavil letno poročilo za šolsko leto 2017/2018: 

- poročilo je sestavljeno iz dveh delov (splošnega in posebnega); 

- v splošnem delu so predstavljene vizija šole, dogajanje, delo na šoli, delo SZ, delo 

aktivov, sveta staršev, evalvacija šolske prehrane …; 
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- v posebnem delu so predstavljeni projekti, nadstandardni program, dolgoročni in 

kratkoročni cilji iz LDN, št. učencev z DSP, statusi učencev, rezultati NPZ-jev, šport, 

poročila iz izobraževanj, notranji finančni načrt, kadrovska zasedba … 

 

Računovodsko poročilo je predstavila ga. Nataša Prettner: 

- poročilo je sestavljeno iz prihodkov in odhodkov; 

- materialni stroški so nakazani v celoti, razen ŠN; 

- s strani Občine Litija smo dobili vsa nakazila; 

- izdatki (sredstva za plače zagotavlja MIZŠ, eno delovno mesto kuharice na matični šoli 

je sistemizirano, 4 delovna mesta financira šola iz lastnih sredstev, na POŠ so vsa 

delovna mesta sistemizirana in financirana s strani MIZŠ); 

- med stroški materiala in storitev ni večjega odstopanja. 

 

Do 20. 2. 2019 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja v zvezi z Letnim 
poročilom 2018 na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj je na vprašanja odgovoril pisno do 
21. 2. 2019. 
 

Ga. Nada Golouh je odprla razpravo glede finančnih učinkov (dimnikarske storitve). Ga. 

Prettner je pojasnila, da so se stroški zmanjšali zato, ker je izvajalec pozabil izstaviti račun, zato 

bo šel strošek v leto 2019. 

Go. Nado Golouh je zanimala zaloga materialov. Ga. Nataša Prettner je razložila, da so to olje 

in material za čiščenje. 

Ga. Nada Golouh je spraševala po merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih 

stroškov osnovnih šol. Ravnatelj je pojasnil, da je bil  zadnji sklep MIZŠ izdan 24. 1. 2017. Sedaj 

kriterijev ni več in lahko šole same razporejajo sredstva po svojih prioritetah/ključih. Na OŠ 

Gradec smo se odločili uporabiti enake kriterije, ki nam služijo za okvir. V kolikor se v 

posameznem letu pokaže potreba po več sredstvih za izobraževanje, bomo za kakšno od 

ostalih postavk porabili v danem letu manj. Za izvedbo obveznih ekskurzij učencev se še vedno 

zagotavljajo sredstva v skladu s kriteriji, ki so veljala tudi v preteklosti (metodologija se ni v 

ničemer spremenila, zato je tudi naš način razporejanja sredstev ostal nespremenjen). 

 

Ravnatelj je predlagal, da se skliče sestanek računovodij šol v občini Litija, da se ugotovi, ali se 

materialni stroški delijo po ustreznih ključih.  

Ga. Nada Golouh je predlagala, da se vodstvo šole poveže z ustanoviteljico z namenom, da se 

preveri ustreznost razdelitev sredstev po financerju. 

 

SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2018. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 
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Priloga 5: Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2018. 

 

K točki 4 – Inventurno poročilo 2018 

 

Predsednica je povabila g. ravnatelja k predstavitvi. 

Ravnatelj je povedal, da se bo šola potrudila, da preide na kodno inventuro. 

 

Do 20. 2. 2019 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja v zvezi z Inventurnim 
poročilom za leto 2018 na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj je na vprašanja odgovoril pisno 
do 21. 2. 2019. 
 

SKLEP št. 9 : Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2018. 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

Priloga 6: Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2018 

 

 

K točki 5 – Finančni načrt za leto 2019 

 

Predsednica je povabila g. ravnatelja Damjana Štrusa k predstavitvi. 

 

G. ravnatelj je izpostavil naslednje točke: 

- finančno poročilo je sestavljeno iz izhodišč, prihodkov/odhodkov, ter splošnega in 

posebnega dela, zadnji del je investicijski načrt; 

- nekaj sredstev je ohranjenih od lani (določene investicije); 

- uredilo se bo otroško igrišče v vrednosti 2000 € (plezalna stena); 

- v Kresnicah so starši sami sprožili akcijo za otroško igralo, teren bo pripravila šola; 

- pripravlja se rekonstrukcija kuhinje na MŠ (nakup lupilnika za krompir, štedilnika, 

pulta…). 

- prenovila se bo učna kuhinja; 

- izvedla se bo nabava in montaža  senčil v dveh učilnicah na matični šoli in na POŠ Vače. 

Do 20. 2. 2019 so vsi člani sveta zavoda imeli možnost nasloviti vprašanja v zvezi s Finančnim 

načrtom za leto 2019 na ravnatelja Damjana Štrusa. Ravnatelj je na vprašanja odgovoril pisno 

do 21. 2. 2019. 

 

Ob 18.35 je na sejo prišel g. Sebastjan Gorenc. 

 

SKLEP št. 10.: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 30.577 € se v letu 2019 

nameni za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje. 
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Glasovalo je 10 članov sveta zavoda, vsi so glasovali »za«. Sklep je  bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 11.: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2019.   

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

 

Priloga 7: Finančni načrt za leto 2019. 

 

SKLEP št. 12 : Svet zavoda se je seznanil s planom po denarnem toku za leto 2019. 

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

 

 

K točki 6 – Korespondenca z ZD Litija 

 

Predsednica je predstavila potek dogodkov v povezavi s 6. sklepom 11. seje sveta zavoda, ki 

se glasi:  

 

SKLEP št. 6: Svet zavoda OŠ Gradec pozove ZD Litija k skupnemu iskanju rešitev v zgodnji 

obravnavi otrok na področju logopedije, specialne pedagogike in psihologije. 

 

7. 1. 2019 je bil direktorici ZD Litija posredovan predlog za sodelovanje strokovnih služb. 

URADNI ZAZNAMEK (UZ 4): e-pošta, posredovana direktorici ZD Litija dr. Jožefi Kežar 

 

8. 1. 2019 je direktorica ZD Litija posredovan predlog za sodelovanje strokovnih služb vodji 

otroškega in šolskega dispanzerja, kar je razvidno iz uradnega zaznamka št. 5. 

URADNI ZAZNAMEK (UZ 5): odgovor direktorice ZD Litija dr. Jožefe Kežar po el. pošti 

 

15. 1. 2019 je predsednica sveta zavoda prejela odgovor vodje otroškega in šolskega 

dispanzerja ge. Barbare Jemec Zalar, dr. med., kar je razvidno iz uradnega zaznamka št. 6.: 

 

Po mnenju dr. Jemčeve Litija ne odstopa od slovenskega povprečja učencev s posebnimi 

potrebami. Povečanje števila teh otrok pripisuje večjemu številu vseh porodov, starosti 

porodnic ter večjemu številu carskih rezov. V ZD Litija so v letu 2011 pridobili 0,20 programa 

psihologa in logopeda za preventivno delo ob sistematiki, ki ga do takrat v Litiji ni bilo. V letu 

2017 so pridobili 0,40 programa. V letu 2018 pa so oddali vlogo za pridobitev 1 programa 

logopeda in 0,50 programa psihologa (1,5 program dispanzerja za mentalno zdravje) za 

preventivno delo ob sistematiki in kurativno delo do vstopa v šolo. 

 

V ZD Litija predlagajo, da naj se za reševanje omenjene problematike obrnemo na MIZŠ. 

 

Pripravljeni so sodelovati ob dobrih strokovnih navodilih MIZŠ in Ministrstvom za zdravje. 
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16. 1. 2019 je predsednica sveta zavoda s strani ravnatelja prejela v vednost odgovor ge. 

Natalije Vovk Ornik z Zavoda RS za šolstvo, kar je razvidno iz uradnega zaznamka št. 7. 

 

Vodstvo ZD Litija je na Zavod RS za šolstvo naslovilo nekaj vprašanj v povezavi z dopisom 

Sveta zavoda OŠ Gradec in si želelo pridobiti podatke o številu učencev s PP (ZRSS jih usmeri 

na statistični urad RS: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9; pri načrtovanju 

aktivnosti jim predlaga dokument Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je 

otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2016) 

ipd.) 

 

S 1. 1. 2019 se je pričel uveljavljati tudi Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok 

s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki v predšolskem obdobju predvideva obravnavo otrok v 

centrih za zgodnjo obravnavo, ki so organizirani pri določenih zdravstvenih domovih v 

Sloveniji. 

 

15. 2. 2019 je bila ravnateljem posredovana okrožnica MIZŠ o seznanitvi z Zakonom o celostni 

obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki jo je predsednica prejela v 

vednost 17. 2. 2019  

 

Priloga 8: UZ 4, UZ 5, UZ 6, UZ 7 

 

Priloga 9: 8668_okrožnica_zgodnja_obravnava 

 

Priloga 10: OKROŽNICA 8669_Zgodnja obravnava – starši 

 

Glede na vse navedeno je predsednica odprla razpravo.  

 

Ravnatelj je izpostavil, da se je letos na šoli pojavil primer, ko je učenec dobil DSP šele v 8. 

razredu. Zahtevek za usmerjanje je bil podan, z njim se strinja tako razrednik kot tudi učitelji 

in učiteljice DSP. Predsednica je zastavila vprašanje, zakaj se je potreba po DSP pokazala šele 

v 8. razredu. Ravnatelj je pojasnil, da do sedaj ni bilo pobud in da gre za celostno obravnavo 

učenca. 

 

Ga. Nada Golouh je predlagala, da se svet zavoda odzove na odgovor ZD Litija v smislu 

ponovnega preverjanja trenutne situacije oz. morebitnih sprememb.  

 

SKLEP št. 13 : Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda, da zastavi vprašanje vodstvu 

ZD Litija v povezavi s stanjem glede pridobitve kadra za zgodnjo obravnavo otrok.  

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

 

http://www.osgradec.si/
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K točki 7 – RAZNO 

 

Predsednica je odprla razpravo: 

- Ga. Nada Golouh je predstavila tematiko ene od sej sveta staršev. Na omenjeni seji je 

ena od članic, ga. Mahkovec, posredovala informacije o možnostih za kandidiranje na 

razpisih za evropska sredstva. Ker ima OŠ Gradec veliko več investicijskih potreb, kot 

ima ustanoviteljica sredstev,  je ga. Nada Golouh predlagala, da se imenuje 

koordinacijsko skupino, ki bo preučila možnosti kandidiranja OŠ Gradec na aktualnih 

razpisih. Koordinacijska skupina bi vodila dialog tudi z ostalimi deležniki 

(ustanoviteljico, Razvojnim centrom Srca Slovenije, d. o. o., vladnimi službami …). Za 

vodjo te skupine je predlagala go. Urško Pišek, za ostale člane skupine pa ravnatelja, 

predstavnika staršev  g. Miho Jančarja) ter go. Mahkovec. Urška Pišek se je strinjala s 

predlogom, da prevzame vodenje omenjene skupine, hkrati pa je za članico predlagala 

še predsednico sveta zavoda go. Matejo Gorše.  

SKLEP št. 14: Svet zavoda imenuje koordinacijsko skupino, ki bo preučila možnost 

kandidiranja OŠ Gradec na aktualnih razpisih. Koordinacijska skupina bo vodila dialog tudi z 

ostalimi deležniki (ustanoviteljico, Razvojnim centrom Srce Slovenije, vladnimi službami 

idr.). Za vodjo koordinacijske skupine se imenuje Urško Pišek, za člane skupine pa ravnatelja 

Damjana Štrusa, predstavnika staršev Miho Jančarja in predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec 

Matejo Gorše. 

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

 

- Ravnatelj je izpostavil problematiko športne dvorane v Kresnicah, ki je potrebna 

prenove, parket zelo drsi, zato učenci dvorane ne obiskujejo več. Upravnik dvorane je 

NK Kresnice. Želi, da se stroške razdeli. Šola je pripravljena v ta namen plačevati 

najemnino. Ravnatelj bo o tem obvestil Občino Litija. 

 

- Ga. Mateja Gorše je predstavila delovanje humanitarnih slikopleskarjev, ki v namen 

dobrodelnosti organizirajo tekmovanje slikopleskarjev. Vzpostavila je kontakt z Obrtno 

zbornico Slovenije, ki je organizatorica tekmovanja, ter pridobila informacije o 

možnostih za sodelovanje. Ravnatelj je sodelovanju naklonjen in bo posredoval 

prošnjo na Obrtno zbornico Slovenije.  

Predsednica sveta zavoda se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo. 

Predsednica sveta zavoda je sejo zaključila ob 19.40. 

 

Zapisala:              Predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec: 

Tadeja Resnik                                                                 Mateja Gorše 

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

