
ZAPISNIK 
 

13. seje Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila v torek,  

28. 02. 2012, ob 16. uri, v zbornici matične šole. 

 
 
Prisotni: Dragica Brinovec, Darinka Grešak, Boštjan Vrščaj, Mojca Krivec, Metka Čulk 
Andrej Gobec, Marija Gregurec, Marjeta Ocvirk, Petra Kralj Sajovic 
Prisotni od vabljenih: Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Savina Radišek Kuhar, Dimitrij Gril, 
Irena Namestnik, Lidija Šober Nemec 
Odsotni: Stojan Hostnik, Silva Brod 
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 volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda (gospa Nuška Dimec). 
5. Poročilo o delu Šolskega sklada za leto 2011 (gospa Nevenka Turnšek). 
6. Obravnava predloga in sprejem Letnega poročila za leto 2011 (Poslovno poročilo - 

gospa Ljudmila Pušnik, Računovodsko poročilo - gospa Marija Gregurec). 
7. Obravnava predloga in sprejem Finančnega plana za leto 2012 (gospa Marija Gregurec). 
8. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila za leto 2010/2011 (gospa Ljudmila 

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

2012/2013  (Ljudmila Pušnik). 
10. Ocenitev delovne uspešnost ravnateljice za leto 2011 (gospa Dragica Brinovec). 
11. Razno. 
 

 
K točki 1: 
Gospa Dragica Brinovec je pozdravila prisotne. Odsotna sta bila gospod Stojan Hostnik in 
gospa Silva Brod. 
 
Sprejet je bil sklep št. 1: Prisotnih je devet 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 12. seje Sveta zavoda z dne 29. 9. 2011. 
 
 
K točki 4 
Gospa Dragica Brinovec je najprej lepo pozdravila novoizvoljeno predsednico Sveta staršev 
gospo Lidijo Šober Nemec in jo prosila, naj predstavi rezultate volitev o novih predstavnikih 
Sveta staršev. Gospa Lidija Šober Nemec je podala poročilo o novoizvoljenih predstavnikih 
Sveta staršev, ki pa so: 
- Lidija Šober Nemec, predsednica 
- Petra Kralj Sajovic 
- Martin Horjak 

 
Gospa Dragica Đerič je kot namestnica predsednice volilne komisije prebrala poročilo o 
volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda.  
 
Sprejet je bil sklep št. 4: Člani Sveta zavoda so sprejeli poročilo o volitvah novih  
predstavnikov Sveta zavoda. Novi člani so: Mateja Škorja, Petra Velikonja, Brigita Mulej, 
Marija Gregurec in Marjeta Ocvirk. 
 
 

K točki 5:  
Zaradi odsotnosti predsednice Šolskega sklada, gospe Nevenke Turnšek, je gospa Marija 
Gregurec  predstavila delo Šolskega sklada za leto 2011.  
 
Sprejet je bil sklep št. 5: Člani Sveta zavoda so sprejeli poročilo o delu Šolskega sklada za 
leto 2011. 
 
 
K točki 6:   
Gospa Ljudmila Pušnik in računovodkinja, gospa Marija Gregurec, sta predstavili predlog 
Letnega poročila za leto 2011 (Gospa Ljudmila Pušnik - Poslovno poročilo, gospa Marija 
Gregurec - Računovodsko poročilo). 
 
Sprejet je bil sklep št. 6:  Sprejme se Letno poročilo za leto 2011.  
 

 

K točki 7: 
Gospa Marija Gregurec je predstavila predlog Finančnega plana za leto 2012 in omenila, da je 
bil predlog narejen na podlagi že zagotovljenih finančnih sredstev s strani Ministrstva za 
šolstvo in šport, saj za določena sredstva še ni znano, ali jih bomo prejeli ali ne (sredstva za 
učila in učne pripomočke, sredstva za izobraževanje, sredstva za ekskurzije učencev …) 
 
Sprejet je bil sklep št. 7: Sprejme se Finančni plan za leto 2012.  
 
 

 

 



K točki 8: 
Gospa  Ljudmila Pušnik je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za leto 2010/2011. 
 
Sprejet je bil sklep št. 8: Sprejme se Samoevalvacijsko poročilo za leto 2010/2011.  
 

 

K točki 9: 
Gospa Ljudmila Pušnik  je predstavila predlog o oblikah diferenciacije za šolsko leto 
2012/2013. 
 
Sprejet je bil sklep št. 9: Člani so potrdili predloge šolskih strokovnih aktivov in mnenja 

Sveta staršev ter kot oblike diferenciacije v šolskem letu 2012/2013 sprejeli naslednje: 
- v  4. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku slovenščine in matematike; 
- v  5. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku slovenščine; 
- v  6. razredu fleksibilno diferenciacijo pri pouku angleščine in slovenščine; 
- 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 10: 
Člani Sveta zavoda so na podlagi »Pisnega poročila ravnateljice za ugotavljanje delovne 
uspešnosti za leto 2011«, ki ga je  pripravila  ravnateljica, ocenili  delovno uspešnost gospe 
Ljudmile Pušnik (01. 01. 2011–31. 12. 2011).  
Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica gospa Ljudmila Pušnik, od 01. 01. 2011 do 31. 12. 
2011, dosegla 92 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. 
 
Sprejet je bil sklep št. 10: Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica gospa Ljudmila Pušnik, 
od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011, dosegla 92 % vrednosti merila za ugotavljanje delovne 
uspešnosti, in sicer: 
- realizacija obsega programa – 25 %; 
- kakovost izvedbe programa   – 31 %; 
- razvojna naravnanost zavoda – 32 %; 
- zagotavljanje materialnih pogojev – 4%.  

 
Sprejet je bil Sklep št. 11: K skupni ugotovljeni delovni uspešnosti ravnatelja Svet zavoda 
zaprosi za soglasje ustanovitelja 

 
 
K točki 11: 
Ker je bila to zadnja seja Sveta zavoda v tej zasedbi, se je gospa Dragica Brinovec vsem 
članom lepo zahvalila za sodelovanje in podporo, ki so ji jo nudili v njenem mandatu. 
 
Seja je bila končana ob 18.00 uri.  

 
 

 
 

Zapisnikar:           Predsednica Sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Dragica Brinovec 


