
Z A P I S N I K 
 

10. seje sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila 30. 09. 2010, ob 

16. uri v zbornici Osnovne šole Primoža Trubarja Laško. 

 
Prisotni: Dragica Brinovec, Silva Brod, Boštjan Vrščaj, Petra Sajovic Kralj, Darinka Grešak, 
Mojca Krivec, Andrej Gobec, Metka Čulk, Marjeta Ocvirk, Marija Gregurec. 
Prisotni od vabljenih: Irena Namestnik, Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Savina Radišek 
Kuhar,  Dimitrij Gril, Nevenka Turnšek. 
Odsotni: Stojan Hostnik. 
Zapisnikar: Blanka Gorišek. 
 
 
Seja Sveta zavoda se je pričela ob 16. uri. Predsednica Sveta zavoda, gospa Dragica Brinovec, 
je pozdravila prisotne in podala naslednji  
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Sprejem dnevnega reda. 
3. Pregled realizacije sklepov pretekle seje in potrditev zapisnika. 
4. Obravnava predloga in sprejem Letnega poročila za šolsko leto 2009/2010 (ga. Savina 

Radišek Kuhar). 
5. Obravnava predloga in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011 (ga. 

Ljudmila Pušnik). 
6. Analiza o delu šolskega sklada  ter predstavitev plana dela in porabe sredstev za leto 2010 

(gospod Iztok Pirš). 
7. Razno. 
 
 

K točki 1: 
Gospa Dragica Brinovec je pozdravila prisotne in še posebej gospo Nevenko Turnšek, 
namestnico predsednika šolskega sklada, in dodala, da je bil sicer vabljen predsednik šolskega 
sklada gospod Iztok Pirš, ki pa je pooblastil gospo Nevenko Turnšek, da poda analizo o delu 
šolskega sklada  ter predstavi plana dela in porabe sredstev za leto 2010. 
 
Sprejet je bil sklep št. 1: Prisotnih je 10 članov Sveta zavoda, torej je Svet zavoda sklepčen.  
 

K točki 2: 
Gospa Dragica Brinovec je podala pregled dnevnega reda in predlagala spremembo: 6. točka 
dnevnega reda postane 4. točka dnevnega reda. 

 
Sprejet je bil sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli dnevno red z predlagano spremembo. 
6. točka postane 4. točka dnevnega reda. 
 

K Točki 3: 
Gospa Dragica Brinovec je prebrala sklepe prejšnje seje. 

 
Sprejet je bil sklep št. 3: Člani Sveta zavoda so sprejeli zapisnik 9. seje Sveta zavoda. 
 



K točki 4: 
Gospa Nevenka Turnšek je pojasnila zgodovino nastanka šolskega sklada. Šolski sklad, ki je 
bil ustanovljen v novembru 2008, je pričel delovati s pozitivnim saldom, saj so se sredstva,  
ki so bila že prej zbrana v Oddelku podaljšanega bivanja, prenesla v sklad. Omenila je tudi, 
da ji od 15. 01. 2010 do 31. 03. 2010  zaradi težav z sklepčnostjo ni uspelo sklicati sestanka 
upravnega odbora šolskega sklada. Dne 01. 04. 2010 so se sestali in sprejeli plan dela in plan 
porabe sredstev za leto 2010. Razložila je, da je bilo 01. 09. 2010 stanje na računu sklada 
2.164,45 € (803,08 € nenamenskih sredstev in 1.361,37 € namenskih sredstev). 
Gospoda Dimitrija Grila je zanimalo, ali staršem izdajamo položnice za šolski sklad in če je 
na položnicah vpisana višina zneska. Gospa Ljudmila Pušnik je razložila, da staršem izdamo 
položnice enkrat letno brez  višine zneska, ker je tako določeno v Pravilih o delovanju 
šolskega sklada. Pravila pa se lahko spremenijo, vendar jih mora spremenjena sprejeti 
upravni odbor šolskega sklada. Člani Sveta zavoda so predlagali, da gospa Nevenka Turnšek 
skliče sestanek upravnega odbora in predlaga spremembo 7. člena Pravilnika o delovanju 
šolskega sklada, in predlagali višino prispevka (10 € ). 
 

 
Sprejet je bil sklep št. 4. : Člani Sveta zavoda so sprejeli analizo o delu šolskega sklada, plan 
dela in porabo sredstev za leto 2010 in upravnemu odboru šolskega sklada predlagali 
spremembo 7. člena Pravil o delovanju šolskega sklada. 
 

 
K točki 5: 
Gospa Savina Radišek Kuhar je predstavila Predlog Letnega poročila za šolsko leto 
2009/2010. 
 
Sprejet je bil sklep št. 5: Svet zavoda je sprejel Letno poročilo za šolsko leto 2009/2010. 
 

K 6. točki: 
Gospa Ljudmila Pušnik je predstavila Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2010/2011. Dodala je še, da sta na Svetu staršev  bila kot člana pritožbene komisije izbrana 
gospod Damjan Kovač in gospa Anica Kačič, za člana Skupine za šolsko prehrano pa je bila 
izbrana gospa Vesna Ratej. 
 
Sprejet je bil sklep št. 6: Svet zavoda je sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011. 

 
 

K točki 7: 
Gospa Irena Namestnik je zaprosila za pisno soglasje Sveta zavoda, da lahko 10 %  vseh 
sredstev sklada v posameznem šolskem letu, v vrednosti 2011 €, šola porabi za nabavo drugih 
učnih gradiv in pripomočkov in da bi v tem šolskem letu nakupili razne atlase ter zbirke nalog 
in vaj za različne predmete. Člani Sveta zavoda so soglašali. Omenila je tudi, da je ponovno 
poslala dopis na Policijsko postajo Laško in poudarila povečano kontrolo nad vozniki, ki pri 
hudi hitrosti pripeljejo skozi rdečo luč na križišču pri hotelu Hum. Odgovor  policije še 
čakamo. 
Gospa Ljudmila Pušnik je prisotne seznanila z dopolnitvami Vzgojnega načrta šole. 
Gospod Boštjan Vrščaj je pohvalil urejenost ceste pri gasilskem domu v Debru in predlagal, 
da se na Občino Laško pošlje pisna zahvala. Člani Sveta zavoda so se strinjali. 
Gospo Petro Kralj Sajovic je zanimalo, kako kaže z osamosvojitvijo PŠ Debro in od koga je 
odvisno, da se začne postopek osamosvojitve. Gospod Dimitrij Gril ji je  razložil, da naj bi se 



postopek osamosvojitve začel po novem letu in da je največ odvisno od Občine Laško, vendar 
pa je potrebno tudi soglasje Ministrstva  za šolstvo in šport.  
 
Sprejet je bil sklep št. 7: Člani Sveta zavoda so izdali pisno soglasje za nakup »učnih gradiv 
za na klop« v vrednosti 2100 € iz učbeniškega sklada. 
 
Sprejet je bil sklep št. 8: Člani Sveta zavoda so sprejeli naslednje dopolnitve k vzgojnemu 
načrtu šole: 
- opravičevanje izostankov s strani zdravnika; 
- opravičevanje izostankov s strani zdravnika, če je učenec odsoten več kot 5 dni; 
- kriteriji za pridobitev srebrnega in zlatega znaka Primoža Trubarja; 
- opredelitev dodatnih vzgojnih ukrepov – pisno opozorilo; 
- opredelitev  vzgojnih opominov; 
- delovni čas tehničnega osebja; 
- vhod  (vstop) učencev matične šole Laško. 
 

 
Gospa Dragica Brinovec se je vsem lepo zahvalila za sodelovanje. 
 

Seja je bila končana ob  17.40 
 
 
 
Zapisnikar:        Predsednica Sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Dragica Brinovec 
 
 


