
ZAPISNIK 
 

11. seje Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila v ponedeljek, 28. 

02. 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, Nevenka Turnšek 
Odsotni: Stojan Hostnik 
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. Poročilo o delu Šolskega sklada za leto 2010 (gospa Nevenka Turnšek). 
5. Obravnava predloga in sprejem Letnega poročila za leto 2010 (Poslovno poročilo - 

gospa Ljudmila Pušnik, Računovodsko poročilo - gospa Marija Gregurec). 
6. Obravnava predloga in sprejem Finančnega plana za leto 2011 (gospa Marija Gregurec). 
7. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila za leto 2009/2010 (gospa Ljudmila 

Pušnik). 
8. Predstavitev predlogov in sprejem sklepa o oblikah diferenciacije za šolsko leto 

2011/2012 (Ljudmila Pušnik). 
9. Razno. 
10. Ocenitev delovne uspešnost ravnateljice za leto 2010 (gospa Dragica Brinovec). 
 

 
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 s predlagano dopolnitvijo: 
Zamenjata se  4. in 7. točka ter 10. in 11. točka dnevnega reda. 
 
 
K točki 3: 
Gospa Dragica Brinovec je prebrala sklepe prejšnje seje. 
 
Sprejet je bil sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 10. seje Sveta zavoda z dne 30. 09. 2011. 
 
 



 
K točki 4: 
Gospa Nevenka Turnšek je kot novoizvoljena predsednica Šolskega sklada predstavila delo 
Šolskega sklada za leto 2010. Po predstavitvi je še povedala, da je prišlo do sprememb v 
članstvu Šolskega sklada. Novi članici sta Jasna Bezgovšek in Mateja Gerkeš. 
 
Sprejet je bil sklep št. 4: Člani Sveta zavoda so sprejeli poročilo o delu Šolskega sklada.  
 
 

K točki 5:  
Gospa Ljudmila Pušnik in Gospa Marija Gregurec sta predstavili predlog Letnega poročila za 
leto 2010 (Gospa Ljudmila Pušnik - Poslovno poročilo, gospa Marija Gregurec - 
Računovodsko poročilo). 
 
Sprejet je bil sklep št. 5: Sprejme se Letno poročilo za leto 2010. 
 
 
K točki 6:   
Gospa Marija Gregurec je predstavila predlog Finančnega plana za leto 2011.  
 
Sprejet je bil sklep št. 6:  Sprejme se Finančni plan za leto 2011. 
 

 

K točki 7: 
Gospa  Ljudmila Pušnik je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za leto 2009/2010. 
 
Sprejet je bil sklep št. 7: Sprejme se Samoevalvacijsko poročilo za leto 2009/2010. 
 
 

K točki 8: 
Gospa Ljudmila Pušnik  je predstavila predlog o oblikah diferenciacije za šolsko leto 2011/12. 
 
Sprejet je bil sklep št. 8: Člani so potrdili predloge šolskih strokovnih aktivov in mnenja 

Sveta staršev ter kot oblike diferenciacije v šolskem letu 2011/2012 sprejeli naslednje: 
- v  4. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku slovenščine; 
- v  5. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku slovenščine in matematike; 
- v  6. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku angleščine; 
- v  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 9: 
Gospa Ljudmila Pušnik je  izpostavila problem pri vpisu otrok na PŠ Šentrupert. V šolskem 
letu 2011/2012 bi se moralo po podatkih, posredovanih s strani Ministrstva, vpisati v 1. razred 
PŠ Šentrupert 13 učencev. Od tega je eden dal vlogo za prepis na PŠ Debro, dva sta se 
preselila, dva sta izrazila željo po vpisu na MŠ Laško, kar šest učencev pa je dalo vlogo za 
vpis na OŠ Hruševec Šentjur. Po teh podatkih bo v naslednjem šolskem letu  PŠ Šentrupert 
obiskovalo le 26 učencev v dveh oddelkih, od tega bo en oddelek s trojno kombinacijo.  
Staršem prvošolcev so bila ponujena dodatna postajališča za prevoz do PŠ Šentrupert. 
Predstavljeni sta jim bili še dve ugodnosti:  
- jutranje varstvo, ki je financirano s strani Ministrstva samo v primeru, da je vpisanih vsaj 

5 prvošolcev, in  



- podaljšano bivanje.  
Gospa Ljudmila Pušnik je izpostavila tudi  vpis otrok na PŠ Reka. V naslednjem šolskem letu, 
2011/2012, naj bi se vpisala samo dva učenca. Tako bi v letu 2011/2012 PŠ Reka obiskovali 
le trije učenci. Na seji Občinskega sveta bo obravnavan Predlog sklepa o začasnem 
prenehanju delovanja PŠ Reka. Gospod Dimitrij Gril je utemeljil predlagan sklep s tem, da se 
je v petih letih od 37 učencev, ki so po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport sodili v okoliš 
PŠ Reka, vpisalo le 10 učencev v 1. razred. 
 
Člani Sveta zavoda so ponovno izpostavili vprašanje osamosvojitve PŠ Debro. Saj kot 
podružnična šola, ki ima še dve podružnici (PŠ Šentrupert in PŠ Rečica)  predstavlja 
edinstven primer v državi.  Gospod Dimitrij Gril je razložil, da se je pogovarjal z gospodom 
Černilcem iz Ministrstva in razložil, da je samostojnost šole možna samo, če ima ob 
ustanovitvi vsaj 18 oddelkov. 
 
Gospa Ljudmila Pušnik je članom omenila tudi novo pridobljeni čebelnjak na PŠ Šentrupert, 
ki nam ga je zagotovila Čebelarska zveza Slovenije. Omenjeni čebelnjak je zelo pomembna 
pridobitev za šolo, saj deluje čebelarski krožek tudi na MŠ Laško in PŠ Debro. Pogoj za 
pridobitev čebelnjaka pa je 5 let delovanja čebelarskega krožka na PŠ Šentrupert. 
 
Gospod Boštjan Vrščaj je predlagal učiteljem OŠ Primoža Trubarja Laško, da se poleg šolskih 
in državnih projektov   udeležijo tudi kakšnega mednarodnega projekta (če obstajajo 
možnosti). Omenil je tudi, da bi na tekme ŠKL  lahko prišlo več navijačev oz. učencev in tako 
pokazali večjo podporo igralcem. 
 
Pod točko razno so člani Sveta zavoda sprejeli sklepe v povezavi z (ne)vpisom otrok na PŠ 
Šentrupert in te sklepe (9. – 11.) posredovali na Občino Laško, s pripisom, da jih obravnavajo 
na naslednji seji Občinskega sveta dne 02. 03. 2011. 
 
Sprejet je bil sklep št. 9: Svet zavoda podpira ukrep Občine Laško, da učencem, ki spadajo v 
šolski okoliš PŠ Šentrupert, od 1. do 5. razreda ukine pravico do brezplačnega prevoza iz 
Šentruperta do OŠ Hruševec Šentjur. 
Sprejet je bil sklep št. 10: Svet zavoda predlaga Občini Laško, da za učence od 6. do 9. 
razreda, ki spadajo v šolski okoliš PŠ Šentrupert in bi po 8. členu Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško (Uradni list RS št. 
66/2007) morali nadaljevati šolanje na PŠ Debro, ukine brezplačni prevoz z  avtobusom na 
relaciji iz Šentruperta do OŠ Hruševec Šentjur. 
Sprejet je bil sklep št. 11: Svet zavoda predlaga Občini Laško, da skliče zbor krajanov 
Šentruperta, in jih seznani s problematiko (ne)vpisa otrok na PŠ Šentrupert. 
 
 

K točki 10: 
Člani Sveta zavoda so na podlagi »Pisnega poročila ravnateljice za ugotavljanje delovne 
uspešnosti za leto 2010«, ki ga je  pripravila  ravnateljica, ocenili  delovno uspešnost gospe 
Ljudmile Pušnik (01. 01. 2010 – 31. 12. 2010).  
 
Sprejet je bil sklep št. 12: 

Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica gospa Ljudmila Pušnik, od 01. 01. 2010 do 31. 12. 
2010, dosegla 58,5 % vrednosti merila za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 
 
Sprejet je bil Sklep št. 13: K skupni ugotovljeni delovni uspešnosti ravnatelja Svet zavoda 
zaprosi za soglasje ustanovitelja. 
 
 



 
 
 
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 


