
ZAPISNIK 

 

9. seje Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila v torek, 29. 06. 

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

 
 
Prisotni: Dragica Brinovec, Darinka Grešak, Metka Čulk, Andrej Gobec, Marija Gregurec, 
Marjeta Ocvirk. 
Prisotni od vabljenih: Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Dimitrij Gril, Mira Siljan, Irena 
Namestnik. 
Odsotni: Petra Sajovic Kralj, Boštjan Vrščaj, Mojca Krivec, Stojan Hostnik, Silva Brod 
Zapisnikar: Blanka Gorišek 
 
 
Seja se je pričela ob 10.00 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. Obravnava predloga in sprejem Pravil šolske prehrane (gospa Ljudmila Pušnik). 
5. Obravnava in sprejem novih cen šolske prehrane (gospa Mira Siljan). 
6. Obravnava predloga in sprejem Poslovnika pritožbene komisije (gospa Ljudmila 

Pušnik). 
7. Predlog dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda in sprejem (gospa Dragica 

Brinovec). 
8. Razno. 

 
 
K točki 1: 
Gospa Dragica Brinovec je pozdravila prisotne.  
 
Sprejet je bil sklep št. 1: Prisotnih je 6  članov Sveta zavoda, torej je Svet zavoda sklepčen.  
 
 
K točki 2: 
Gospa Dragica Brinovec je podala pregled dnevnega reda in utemeljila sklic izredne seje 
Sveta Zavoda. Državni zbor je 20. maja 2010 sprejel Zakon o šolski prehrani, ki je pričel 
veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu.  Na osnovi določil 37. člena Zakona o šolski 
prehrani mora Svet zavoda sprejeti pravila najkasneje do 25. avgusta 2010.  
 

 
Sprejet je bil sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli predlagani dnevni red. 
 

 

 

 

 

 

 

 



K Točki 3: 
Gospa Dragica Brinovec je prebrala sklepe prejšnje seje in opozorila, da  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) ni bil 
realiziran.  

 
Sprejet je bil sklep št. 3: Člani Sveta zavoda so sprejeli zapisnik 8. seje Sveta zavoda z 
dopolnitvijo: Predsednika Šolskega sklada, gospoda Iztoka Pirša, se povabi na naslednjo 
(redno) sejo Sveta    zavoda, kjer bo podal analizo o delu šolskega sklada ter predstavil plan 
dela in porabo sredstev za leto 2010. 
 
K točki 4: 
Gospa Ljudmila Pušnik je predstavila predlog Pravil šolske prehrane in razložila, da pravilnik 
prinaša splošno subvencijo vsem učencem osnovne šole (2/3 cene subvencionira Ministrstvo 
za šolstvo in šport). Izpostavila je nekaj členov Pravil šolske prehrane, in sicer: 
- 5. točka: Vzdrževanje reda čistoče ter kultura obnašanja 
Gospa Ljudmila Pušnik je članom Sveta zavoda pojasnila, da se učiteljski zbor strinja, da 
ukrepi ob neupoštevanju določil ostanejo sestavni del te točke. Člani Sveta zavoda so se s 
tem strinjali. 
- 9. točka: Skupina za prehrano 
5-članska skupina za prehrano po zakonu sicer ni obvezna, vendar jo je ravnateljica kljub 
temu imenovala (njen mandat traja 5 let).  
- 12. točka: Vsebina obveščanja 
Šola je dolžna seznaniti starše in učence o vsakršni spremembi cene obrokov prehrane. Cene 
morajo potrditi tudi člani Sveta zavoda. 
- 18. točka: Neprevzeti obroki 
Gospod Dimitrij Gril je predlagal spremembo 4. alineje te točke (»Neprevzeta kosila od 
13.25 do 13.35« se nadomesti z »Neprevzeta kosila od 13.25 dalje«). Člani Sveta zavoda so 
se strinjali z spremembo. 
- 21. točka: Plačevanje prehrane 
Gospod Dimitrij Gril je predlagal še spremembo drugega odstavka te točke. (»Šolsko 
prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo pošlje šola do 12. v mesecu« se 
nadomesti z »Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo izstavi šola 
do 12. v mesecu«). Člani Sveta zavoda so se strinjali. 
 

 
Sprejet je bil sklep št. 4. : Člani sveta zavoda so po obravnavi predloga Pravil šolske prehrane 
in mnenj učiteljskega zbora, sveta staršev in šolski skupnosti  s 6 glasovi za  sprejeli Pravila 
šolske prehrane s predlagano dopolnitvijo: spremenita se 18. in 21. točka.  Pravila so veljavna 
od dneva sprejema. 

 
Sprejet je bil sklep št. 5: Sklep Sveta zavoda o sprejemu Pravil šolske prehrane se objavi na 
oglasni deski  in spletni strani šole. 
 

 
K točki 5: 
Gospa Mira Siljan je predlagala nove cene šolske prehrane. Gospoda Dimitrija Grila je 
zanimalo, kakšne so cene prehrane za zaposlene in kakšne za zunanje odjemalce. Po kratki 
razpravi so se dogovorili za cene šolske prehrane (z vključenim DDV) za zaposlene, ki znaša 
2,82 € (kosilo) in  1,20 €  (malica) ter cena kosila za zunanje odjemalce, ki znaša  3,6 €.  

 
 



 
 
Sprejet je bil sklep št. 6: Člani Sveta zavoda so sprejeli nove cene šolske prehrane, in sicer:  
Zaposleni: 
- Malica: 1,20 € (z DDV) 
- Kosilo: 2,82 € (z DDV) 
Zunanji odjemalci: 
- Kosilo: 3,60 € (z DDV) 
 

K 6. točki: 
Gospa Ljudmila Pušnik je predstavila Poslovnik pritožbene komisije in med predstavitvijo   
pri 10. členu predlagala dopolnitev, in sicer se k 4. alineji dodata status kulturnika in status 
bolnika. Gospod Dimitrij Gril pa je predlagal spremembo še 3. alineje 3. člena Poslovnika 
(»zunanjih delavcev« se nadomesti z »strokovnih delavcev druge šole«). Člani Sveta zavoda 
so se strinjali z predlaganima spremembama. 

 
Sprejet je bil sklep št. 7: Člani sveta zavoda so po obravnavi predloga Poslovnika pritožbene 
komisije s 6 glasovi za sprejeli  Poslovnik pritožbene komisije s predlagano dopolnitvijo: 
spremenita se 3. in 10. člen Poslovnika pritožbene komisije. 
 

 
K točki 7: 
Gospa Dragica Brinovec je  predlagala, da bi v  Poslovnik o delu sveta zavoda  dodali 18. 
člen, ki omogoča korespondenčno sejo. Predlagani člen se glasi: 
»V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu 
seje, se lahko seja sveta izvede na korespondenčen način. Predsednik sveta skupaj z poslovno 
sekretarko oblikuje predlog odločitve tako, da lahko član s povratno informacijo (pisno, po 
telefonu, elektronski pošti ali faxu) sporoči svoje strinjanje ali zavrnitev predloga. O mnenjih 
in glasovanju članov sveta na korespondenčni  seji sveta se opravijo uradni zaznamki. Svet 
zavoda mora sprejete odločitve, na korespondenčen način opravljeni seji, zapisniško potrditi 
in protokolirati odločitev na prvi naslednji seji.« 
 
Sprejet je bil sklep št. 8: Člani Sveta zavoda so po predhodni razpravi sprejeli Poslovnik o 
delu Sveta zavoda z dopolnitvijo – 18. člen (korespondenčna seja). 18. in 19. člen iz starega 
Poslovnika se preimenujeta v 19. in 20. člen. 
 
K 7. točki: 
Gospa Dragica Brinovec je člane Sveta zavoda seznanila, da je ravnateljica Ljudmila Pušnik 
opravila ravnateljski izpit in hkrati ravnateljici tudi čestitala. Nato je prebrala odgovor Policije 
Laško na naš dopis (na predlog gospoda Stojana Hostnika-10. točka 8. seje Sveta zavoda) 
glede prekratkega intervala na prehodu za pešce pri Hotelu Hum in manjkajočega prehoda pri 
Zdravstvenem domu Laško. Gospa Irena Namestnik je predlagala, da bi na Policijsko postajo 
poslali še en dopis, v katerem bi izrazili željo nad večjo kontrolo prometa v križišču pri 
Hotelu Hum. Člani sveta so se strinjali. 
Gospo Ljudmilo Pušnik je zanimalo, kje bi se morali izvajati kolesarski izpiti, saj je cesta kjer 
se izvajajo kolesarski izpiti, prometno zelo nevarna.  Gospod Dimitrij Gril ji je odgovoril, da 
bi se naj izpiti izvajali izključno na cesti. Gospa Ljudmila Pušnik je nato predlagala, naj  
potem Svet za preventivo v cestnem prometu z opozorilnimi znaki poskrbi za dodatno varnost 
otrok v prometu. 
 
 
 
 



 
 
 
Gospa Dragica Brinovec se je vsem lepo zahvalila za sodelovanje. 
 

Seja je bila končana ob  11.45 
 
 
 
Zapisnikar:        Predsednica Sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Dragica Brinovec 
 


