
ZAPISNIK 
 

12. seje Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila v četrtek,  

29. 9. 2011, ob 16. uri, v zbornici matične šole. 

 
 
Prisotni: Dragica Brinovec, Darinka Grešak, Boštjan Vrščaj, Mojca Krivec,  Metka Čulk 
Andrej Gobec, Silva Brod, Marija Gregurec, Marjeta Ocvirk, Petra Kralj Sajovic 
Prisotni od vabljenih: Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Savina Radišek Kuhar, Dimitrij Gril, 
Irena Namestnik, 
Odsotni: Stojan Hostnik 
Zapisnikar: Blanka Gorišek 
 
 
Seja 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 2010/2011 (ga. Savina 

Radišek Kuhar). 
5. Obravnava predloga in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 (ga. 

Ljudmila Pušnik). 
6. Sprejem sklepa o razpisu volitev v Svet zavoda. 
7. Imenovanje volilne komisije. 
8. Določitev rokov. 
9. Razno 
 
 
K točki 1: 
Gospa Dragica Brinovec je pozdravila prisotne. Odsoten je bil gospod Stojan Hostnik. 
       Sprejet je bil sklep št. 1: Prisotnih je deset članov Sveta zavoda, torej je Svet zavoda 
sklepčen.  

 
 

K točki 2: 
Gospa Dragica Brinovec je podala pregled dnevnega reda.  
       Sprejet je bil sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli dnevni red. 
 
 
K točki 3: 
Gospa Dragica Brinovec je prebrala sklepe prejšnje seje. 
      Sprejet je bil sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 11. seje Sveta zavoda z dne 28. 2. 2011. 

 
 
 
 



K točki 4: 
Gospa Savina Radišek Kuhar je predstavila predlog Letnega poročila za šolsko leto 
2010/2011.  

Sprejet je bil sklep št. 4: Svet zavoda je sprejel Letno poročilo za šolsko leto 2010/2011. 
 

 

K točki 5: 
Ravnateljica ga. Ljudmila Pušnik je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2011/2012.  
      Sprejet je bil sklep št. 5: Svet zavoda je sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 
2011/2012. 

 

 

 K točki 6: 
Gospa Dragica Brinovec je članom Sveta zavoda povedala, da jim mandat poteče 26. 3. 2012.  
Po Poslovniku  morajo biti volitve razpisane 90-60 dni pred volitvami. 
Novela ZOFVI (Ur. L. RS, št. 58/09) določa, da SZ šole sestavlja pet delavcev šole, prej so 
bili v sestavi 3 člani. Novela tudi določa, da morajo biti v svetih zavoda enakomerno 
zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot oz. podružnic.  
SZ je na 7. seji, dne 9. 11. 2009, v dogovoru z ustanoviteljem  sprejel odločitev, da bo 
prenovljena struktura članov SZ  s strani delavcev šole naslednja: 

- 2 predstavnika delavcev z matične šole, 
- 2 predstavnika delavcev s podružnične šole, 
- 1 predstavnik delavcev administrativno-tehničnega osebja.  

Na volitvah (7. 1. 2010) sta bili izbrani Marjeta Ocvirk (PŠ) in Marija Gregurec (AT). Njun 
mandat v skladu z določbami poteče istočasno z mandatom ostalih članov SZ.  
 
    Sprejet je bil sklep št. 6: Razpis volitev v Svet zavoda je bil soglasno sprejet. V Svet 
zavoda se bodo izvolili: 
- 2 predstavnika delavcev z matične šole, 
- 2 predstavnika delavcev s podružničnih šol, 
- 1 predstavnik delavcev administrativno-tehničnega osebja. 
 
    Sprejet je bil sklep št. 7: Predsednica Sveta zavoda ustanovitelja – Občino Laško in Svet 
staršev obvesti z dopisom, da morajo do 26. 3. 2012 izvesti volitve, na katerih bodo izvolili po 
tri predstavnike v Svet zavoda. 
 
K točki 7: 
Mandat (4 leta) volilni komisiji poteče 29. 11. 2011, zato je potrebno imenovati člane volilne 
komisije. 
    Sprejet je bil sklep št. 8: Na podlagi priloženih pisnih izjav se v volilno komisijo 
imenujejo:  
- predsednica: Nuška Dimec 
- član: Albin Simonič 
- članica: Ivica Kumberger 

in namestniki članov volilne komisije: 
- namestnica predsednice: Dragica Đerić 
- namestnik člana: Franc Plaznik 
- namestnica članice: Marcela Bratec 

 



 

K točki 8: 
Sprejet je bil sklep št. 9: volitve v SZ bodo v četrtek, 12. 1. 2012 v zbornici MŠ Laško, 
zjutraj od 7.00-8.00 ure in popoldan od 13.00-14.00 ure. Predčasne volitve bodo v sredo, 
11. 1. 2012 v zbornici MŠ Laško. 
 

K točki 9: 
a)      Gospa Dragica Brinovec je razložila, da je gospa Irena Namestnik na Občino Laško - 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poslala dopis, v katerem je izpostavila tri 
različne zadeve na temo cestne prometne varnosti,  in sicer: 

- prehod čez cesto brez »zebre« pri kozolcu v Debru, 
- osvetlitev prehoda čez cesto pri ŠMOCL-u, 
- parkiranje tovornjakov pri PŠ Debro.  
 
Gospod Dimitrij Gril je kot predstavnik Občine Laško pojasnil, da so vse tri zadeve 
obravnavali na 13. seji Sveta za preventivo v vzgoji cestnem prometu. Člani so se 
dogovorili naslednje: 
- gospod Aljaž Krpič je na seji povedal, da so državni pogoji pri postavitvah prehodov 

za pešce zelo ostri. V Debru je tudi problem osvetlitve prehoda, ker zraven ni javne 
razsvetljave, zato  bi jo morali napeljati. Tu pa nastopi problem lastništva zemljišč. 
Zadevo bodo preučili in poskušali najti rešitev za prehod; 

- prehod čez cesto pod Občino Laško pri ŠMOCL-u je prehod na državni cesti. 
Predlagano je bilo, da bi se prehod osvetlil z lučkami na asfaltu ob prehodu, tako kot 
je v Debru. Posredovali bodo dopis na Direkcijo RS za ceste za osvetlitev prehoda; 

- v zadevi parkiranja tovornjakov pred PŠ Debro so se strinjali, da se postavi znak 
prepovedano parkiranje za tovornjake. 

 
 
b) Gospa Ljudmila Pušnik je opozorila Svet zavoda, da so, v skladu z revizijskim 
poročilom, do sejnin opravičeni le člani Sveta zavoda. Gospa Dragica Brinovec in gospa 
Ljudmila Pušnik sta članom Sveta zavoda predlagali, da se spremeni 20. člen Poslovnika o 
delu zavoda, ki določa, kdo je upravičen do sejnin za udeležbo pri sejah Sveta zavoda. Člani 
so se strinjali, da se črta 2. odstavek 20. člena Poslovnika o  delu Sveta zavoda. 
 
 
Sprejet je bil sklep št. 10 spremeni se Poslovnik o delu Sveta zavoda tako, da se črta 2. 
odstavek 20. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda, ki se glasi: 
»Osebe, ki po nalogu predsednika sveta zavoda za posamezno sejo sveta pripravijo določena 
gradiva, ter zapisnikar so upravičene do sejnine v višini sejnine člana sveta zavoda.« 
 
20. člen Poslovnika o delu Sveta zavoda se po novem glasi: 
»Člani sveta zavoda so za udeležbo na sejah upravičeni do sejnin v skladu s 6. členom  
Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
oz. sveta ter članov drugih organov Občine Laško (UL RS, št. 33/2007 z dne, 13. 4. 2007).« 
 
 
c) Gospa Irena Namestnik, je povedala, da je prejela dopis gospoda Stojana Hostnika, v 
katerem jo sprašuje, ali mu, sedaj, ko ni več predstavnik sveta staršev, preneha tudi funkcija v 
Svetu zavoda. Gospa Ljudmila Pušnik je razložila, da je mandat predstavnikov sveta staršev v 



Svetu zavoda vezan le na status učenca, zato gospodu Hostniku ne preneha funkcija v Svetu 
zavoda. 
 
 

Gospa Dragica Brinovec se je vsem lepo zahvalila za sodelovanje. 
 
Seja je bila končana ob 17.45.  

 
 
 

Zapisnikar:           Predsednica Sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Dragica Brinovec 

 
 
 
 

 
 


