
ZAPISNIK 
 

8. seje Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila v petek, 19. 02. 

2010, ob 16. uri, v zbornici matične šole. 

 
 
Prisotni: Dragica Brinovec, Darinka Grešak, Boštjan Vrščaj, Mojca Krivec,  Metka Čulk 
Andrej Gobec, Stojan Hostnik, Silva Brod, Marija Gregurec, Marjeta Ocvirk 
Prisotni od vabljenih: Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Savina Radišek Kuhar, Dimitrij Gril, 
Dragica Đerić 
Odsotni: Petra Sajovic Kralj, Nuška Dimec 
Zapisnikar: Blanka Gorišek 
 
Seja se je pričela ob 16. uri, predsednica Sveta zavoda gospa Dragica Brinovec je podala 
naslednji 
 
dnevni red 
 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Sprejem dnevnega reda. 
3. Pregled realizacije sklepov pretekle seje in potrditev zapisnika. 
4. Informacija o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda (gospa Nuška Dimec). 
5. Obravnava predloga in sprejem Letnega poročila za leto 2009 (Poslovno poročilo - 

gospa Ljudmila Pušnik, Računovodsko poročilo - gospa Marija Gregurec). 
6. Obravnava predloga in sprejem Finančnega plana za leto 2010 (gospa Marija Gregurec). 
7. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila za leto 2008/2009 (gospa Ljudmila 

Pušnik). 
8. Poročilo o delu Šolskega sklada za leto 2009 (gospa Ljudmila Pušnik). 
9. Predstavitev predlogov in sprejem sklepa o oblikah diferenciacije za šolsko leto 

2010/2011 (Ljudmila Pušnik). 
10. Razno. 
11. Ocenitev delovne uspešnosti ravnateljic za leto 2009 (gospa Dragica Brinovec). 

 
 

 
K točki 1: 
Gospa Dragica Brinovec je pozdravila prisotne, še posebej novoizvoljeni članici Sveta zavoda 
gospo Marjeto Ocvirk in gospo Marijo Gregurec. Odsotna je bila predsednica volilne komisije 
gospa Nuška Dimec, ki jo je nadomestila podpredsednica gospa Dragica Đerić. 
 
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 s predlagano dopolnitvijo: 
Zamenjata se 10. in 11. točka dnevnega reda. 
 
K točki 3: 
Gospa Dragica Brinovec je prebrala sklepe prejšnje seje in opozorila, da je v prejšnji seji 
nastala napaka pri številčenju sklepov, in sicer sklep št. 6 se preimenuje v sklep št. 5. 
 



Sprejet je bil sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 7. seje Sveta zavoda z dne 09. 11. 2010. 
 
 
K točki 4: 
Gospa Dragica Đerić je razložila potek volitev. Volitve so bile izvedene dne 07. 01. 2010, 
predčasne volitve pa dne 06. 01. 2010. Volitev se je udeležilo 78 zaposlenih.  Za predstavnico 
podružničnih šol je bila izvoljena gospa Marjeta Ocvirk, ki je prejela 29 glasov. Za 
predstavnico administrativno-tehničnega osebja pa je bila izvoljena gospa Marija Gregurec, ki 
je prejela 28 glasov.  
 

K točki 5:  
Gospa Ljudmila Pušnik je predstavila Poslovno poročilo za leto 2009. Med drugim je posebej 
omenila, da za leto 2009 beležimo pozitivno razliko prihodkov nad odhodki v višini 8.627,71 
€. Razložila je, da je ta  presežek nastal zaradi naknadno nakazanih sredstev s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport za pokrivanje stroškov ob izvajanju preventivnih ukrepov proti 
pandemski  gripi. 
Gospoda Andreja Gobca je zanimalo, za kaj se bo presežek porabil. Gospa Marija Gregurec je 
odgovorila, da o tem odloča Svet zavoda, naj pa  bi bil za pokrivanje tekočih obveznosti v letu 
2010 ali nakup osnovnih sredstev. Gospod Boštjan Vrščaj je predlagal, da bi se presežek 
porabil za nakup računalniške opreme, npr. projektorjev. 
Gospa Marija Gregurec predstavila Računovodsko poročilo za leto 2009. Gospod Boštjan 
Vrščaj je vprašal, na kakšen način se knjižijo vplačila staršev. Gospa Gregurec je odgovorila, 
da se to knjiži pod postavko – Terjatve do učencev. Zanimalo ga je tudi, ali so prostovoljni 
prispevki staršev v OPB (30 € / učenca)  vključeni v računovodsko poročilo. Gospa Marija 
Gregurec je zanikala. 
Gospod Andrej Gobec je izpostavil problem selitve učiteljev iz ene šole na drugo. Več 
učiteljev se seli več kot enkrat dnevno.  Težava nastane pri parkirnih karticah, ki si jih morajo 
učitelji plačati sami. Predlagal je, da se iz presežka nameni del sredstev za povrnitev stroškov 
učiteljem. Gospa Marija Gregurec je razložila, da se po zakonu tega presežka ne sme porabiti 
v te namene.  Gospa Ljudmila Pušnik, je še razložila, da  ja s to problematiko že seznanila  
gospoda Dimitrija Grila, vodjo oddelka za družbene dejavnosti. Gospod Dimitrij Gril je 
pojasnil, da bo povračilo stroškov s strani Občine možno kvečjemu z naslednjim šolskim 
letom. 
 
Sprejet je bil sklep št. 4:  Polovico presežka se porabi za nakup osnovnih sredstev 
(računalniška oprema), polovico pa za pokrivanje tekočih obveznosti. 
 
Sprejet je bil sklep št. 5: Sprejme se Letno poročilo za leto 2009. 
 
K točki 6:   
Gospa Marija Gregurec je predstavila predlog Finančnega plana za leto 2010.  
Gospod Boštjan Vrščaj je v imenu staršev vprašal, kakšen je plan popravil v telovadnici na 
matični šoli. Gospod Dimitrij Gril je pojasnil, da je letos v planu menjava strešne kritine in 
parketa. Gospa  Ljudmila Pušnik je predlagala, da bi bilo morda bolje menjati okna na 
predmetnem delu šole. 
 
Sprejet je bil sklep št. 6:  Sprejme se Finančni plan za leto 2010. 
 

K točki 7: 
Gospa  Ljudmila Pušnik je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za leto 2008/2009. 
 
Sprejet je bil sklep št. 7: Sprejme se Samoevalvacijsko poročilo za leto 2008/2009. 
 



 

 

 

 

K točki 8: 
Gospa Ljudmila Pušnik je predstavila delo Šolskega sklada za leto 2009.   
Gospod Boštjan Vrščaj, je kot predstavnik Sveta staršev izrazil nezadovoljstvo s porabo 
sredstev Šolskega sklada. Izrecno je poudaril, da so sredstva Šolskega sklada namenjena vsem 
učencem in ne predvsem oddelkom podaljšanega bivanja (čeprav so v pretežni meri izdelke za 
prodajo izdelovali učenci OPB). 
 
Sprejet je bil sklep št. 8: Člani Sveta zavoda so sprejeli poročilo o delu Šolskega sklada.  
Predsednika Šolskega sklada, gospoda Iztoka Pirša, se povabi na naslednjo sejo Sveta    
zavoda, kjer bo podal analizo o delu šolskega sklada ter predstavil plan dela in porabo 
sredstev za leto 2010.  
 

K točki 9: 
Gospa Ljudmila Pušnik  je predstavila predlog o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2010/11. 
 
Sprejet je bil sklep št. 9: Člani so potrdili predloge šolskih strokovnih aktivov in mnenja 

Sveta staršev, ter kot oblike diferenciacije v šolskem letu 2010/2011 sprejeli naslednje: 
- v 4. in 5. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku slovenščine; 
- v 6. in 7. razredu fleksibilno diferenciacijo pri vseh treh predmetih - slovenščini, 

angleščini in matematiki; 
- v 8. in 9. razredu nivojski pouk pri vseh treh predmetih. 

 
 
 

K točki 10: 
Gospo Mojco Krivec je zanimalo, kako daleč so postopki, povezani z osamosvojitvijo PŠ 
Debro. Gospod Dimitrij Gril je povedal, da naj bi bila šola samostojna 01. 09. 2011. 
V nadaljevanju je gospod Boštjan Vrščaj izpostavil, da otroci predolgo čakajo na fotografije, 
potem ko jih vplačajo. Gospa Ljudmila Pušnik je razložila, da so učenci prejeli fotografije 
takoj, ko so jih plačali vsi. V prihodnjem letu bomo pospešili postopek. 
Gospod Stojan Hostnik je seznanil prisotne, da so na Svetu staršev opozorili na prekratek 
interval na prehodu za pešce pri Hotelu Hum, med tem ko na Pristavi pri Zdravstvenem domu 
prehoda za pešce sploh ni.  Gospod Dimitrij Gril in gospa Irena Namestnik sta odgovorila, da 
z Svetom za preventivo iščejo rešitve. Gospod Hostnik je omenil tudi, da so nekateri starši 
zaskrbljeni nad varnostjo otrok na plavalnih tečajih. Gospa Irena Namestnik je razložila, da 
otroci na plavalnem tečaju niso nikoli sami z vaditelji plavanja, ampak  so poleg tudi učitelji. 
Gospa Mojca Krivec pa je za zaključek predstavila projekt »Razvoj ponudbe učnih in 
oglednih vsebin na podeželju« ter razdelila brošure.  
 

K točki 11: 
Gospa Dragica Brinovec je pojasnila, da je bil 18. 12. 2009 objavljen Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti  direktorjev s področja šolstva.  22. 
01. 2010 je bil objavljen popravek – nov ocenjevalni list, ki se od prejšnjega razlikuje v 4. 
točki: »Obseg in kakovost sodelovanja direktorja z organi zavoda s starši in ustanoviteljem«. 
V preteklih letih je Svet zavoda pridobil oceno sodelovanja od vsakega organa posebej. V 
skladu s spremembo ocenjevalnega lista bo oceno sodelovanja ravnatelja z navedenimi organi 
in ustanoviteljem pri ugotavljanju delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2009 podal  Svet 
zavoda na podlagi dokumentiranega poročila ravnatelja. K skupno ugotovljeni delovni 



uspešnosti ravnatelja Sveta zavoda zaprosi za soglasje pristojni organ ustanovitelja. Za leto 
2009 ravnateljem pripada največ 3/12 delovne uspešnosti. 
 
Člani Sveta zavoda so na podlagi »Pisnega poročila ravnateljice za ugotavljanje delovne 
uspešnosti za leto 2009«, ki sta ga pripravili obe ravnateljici skupaj, ocenili  delovno 
uspešnost gospe Slavice Šmerc (01. 01. 2009 – 15. 05. 2009) in gospe Ljudmile Pušnik (16. 
05. 2009 – 31. 12. 2009) hkrati. Strinjali so se namreč s pojasnilom gospe Dragice Brinovec, 
da je delovna uspešnost, tako ene kot druge, rezultat njunega skupnega dela.  
 
Sprejet je bil sklep št. 10: 

Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica gospa Slavica Šmerc, od 01. 01. 2009 do 15. 05. 
2009, dosegla 52,0 % vrednosti merila za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost ter 
ravnateljica gospa Ljudmila Pušnik, od 16. 05. 2009 do 31. 12. 2009, 52,0 %.  
 
 
 
 
Gospa Dragica Brinovec se je vsem lepo zahvalila za sodelovanje. 

 
Seja je bila končana ob 18.45h.  
 
 

Zapisnikar:           Predsednica Sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Dragica Brinovec 


