
ZAPISNIK 
 

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

22. 5. 2012, ob 16. uri, v zbornici matične šole. 

 
 
Prisotni: Dragica Brinovec, Marija Gregurec, Marjeta Ocvirk, Petra Velikonja, Mulej Brigita, 
Mateja Škorja,  Vesna Vodišek Razboršek, Damjan Kovač, Dimitrij Gril, Lidija Šober 
Nemec, Martin Horjak.  
Prisotni od vabljenih: Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Savina Radišek Kuhar, Irena 
Namestnik. 
Odsotni: Petra Kralj Sajovic  
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. Predstavitev izvoljenih članov Sveta zavoda. 
5. Pohvala o delu razredničarke Milene Knez. 
6. Izvolitev predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika. 
7. Obravnava Poslovnika o delu Sveta zavoda (novoizvoljeni predsednik Sveta zavoda). 
8. Pristojnosti Sveta zavoda (novoizvoljeni predsednik Sveta zavoda). 
9. Realizacija Letnega delovnega načrta (gospa Ljudmila Pušnik). 
10. Razno. 
 

 
K točki 1: 
Gospa Dragica Brinovec je pozdravila prisotne in lepo pozdravila novoizvoljene člane Sveta 
zavoda. Odsotna je bila Petra Kralj Sajovic 
 
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. Predlagala je, da bi k dnevnemu 
redu dodali še eno točko, in sicer Pohvala o delu razredničarke Milene Knez.  Pohvala o delu 
razredničarke Milene Knez postane 5. točka, vse ostale pa se pomaknejo za eno naprej. 
 
Sprejet je bil sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli dnevni red s predlagano dopolnitvijo: 
doda se še ena točka dnevnega reda, in sicer Pohvala o delu razredničarke Milene Knez. 
 
 
 
 



 
 
K točki 3: 
Gospa Dragica Brinovec je prebrala sklepe prejšnje seje. Ker novoizvoljeni člani niso imeli 
zapisnika s 13. seje Sveta zavoda, je gospa Dragica Brinovec predlagala, da lahko na njihovo 
željo zapisnik dobijo tudi naknadno.  
 
Sprejet je bil sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 13. seje Sveta zavoda z dne 28. 2. 2012. 
 
 
K točki 4 
Gospa Dragica Brinovec je predstavila nove člane Sveta zavoda. Novi člani so: 
- Marija Gregurec, Marjeta Ocvirk, Petra Velikonja, Brigita Mulej, Mateja Škorja 

(predstavniki OŠ Primoža Trubarja Laško), 
- Vesna Vodišek Razboršek, Damjan Kovač, Dimitrij Gril (predstavniki ustanovitelja oz. 

Občine Laško), 
- Lidija Šober Nemec, Martin Horjak, Petra Sajovic Kralj (predstavniki Sveta staršev). 

 
 

K točki 5:  
Gospa Dragica Brinovec je prejela pismo matere učenke 4. a razreda gospe Tanje Tušek, v 
katerem je pohvalila delo razredničarke Milene Knez. Na njeno željo je gospa Dragica 
Brinovec pismo prebrala članom Sveta zavoda. V pismu gospa Tušek pohvali pedagoško delo 
razredničarke, njeno doslednost in strokovnost. Omenja tudi dobro in aktivno sodelovanje s 
starši in otroki. Razočaralo jo je to, da je prišlo do zamenjave razredničarke Milene Knez in 
da o tem starši niso bili obveščeni.  
Gospa Ljudmila Pušnik je povedala, da je bila to njena najtežja odločitev do sedaj. Vesela je 
bila pohvale s strani gospe Tušek, vendarle pa stoji za svojo odločitvijo. V nadaljevanju je 
ravnateljica ga. Ljudmila Pušnik članom Sveta zavoda pojasnila razloge za svojo odločitev. 
 
Predsednica Sveta staršev, gospa Lidija Šober Nemec, je članom Sveta zavoda razložila, da je 
zadnje dni redno komunicirala z gospo Tušek. Le-ta se je obrnila na starše 4. a razreda in jih 
pozvala, da bi se skupaj sestali zaradi nastale situacije z gospo Mileno Knez. V očeh gospe 
Šober Nemec so starši ravnali zelo korektno, saj se niso želeli vpletati.  Na podlagi 
povedanega s strani staršev, se je gospa Šober Nemec odločila, da ne bo sklicala sestanka 
staršev 4. a razreda zato, ker se zadeva lahko rešuje individualno.  
 
Predsednici sindikata šole, gospe Ireni Plevnik, se ni zdelo sprejemljivo, da ni bil sklican 
roditeljski sestanek celotnega 4. a razreda, saj meni, da zaradi tega gospa Knez ni dobila 
možnosti zagovora.  Gospa Ljudmila Pušnik ji je razložila, da je gospa Knez imela možnost 
zagovora tako v prejšnjem šolskem letu, kot v letošnjem, vendar se zadeve kljub temu niso 
spremenile. Poleg tega tudi starši niso želeli vpletati njih in njihovih otrok več, kot je bilo 
potrebno, prav tako pa se nobenemu od udeležencev ni zdelo pravično do gospe Knez, da bi 
jo tako izpostavili. Tako so se odločili v korist gospe Knez in učencev 4. a razreda. 
 
Gospo Vodišek Razboršek Vesno je zanimalo, ali je bila sprememba razredničarke pravilno 
organizacijsko izpeljana. Gospa Ljudmila Pušnik ji je odgovorila pritrdilno.   
 
Sprejet je bil sklep št. 5: Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni z vsebino pisma gospe Tanje 
Tušek, po 48. členu ZOFVI pa mnenja o dogodku ne more podati. 



 
 
K točki 6:   
Gospa Dragica Brinovec je razložila da morajo novoizvoljeni člani izvoliti še novega 
predsednika Sveta zavoda. Novi predsednik pa nato določi še svojega namestnika. Gospa 
Dragica Brinovec je predlagala gospo Marjeto Ocvirk, ki je občinska svetnica,  hkrati to pa je 
že  tudi njen drugi mandat v Svetu zavoda, zato ima že tovrstne izkušnje. Člani Sveta zavoda 
so soglasno potrdili predlog gospe Dragice Brinovec. Gospa je Dragica Brinovec je zato 
predala besedo gospe Marjeti Ocvirk. Nova predsednica Sveta zavoda, gospa Marjeta Ocvirk 
je tako določila svojo namestnico, gospo Matejo Škorja. S predlogom so se strinjali tudi ostali 
člani Sveta zavoda. 
Gospa Ljudmila Pušnik se je zahvalila gospe Dragici Brinovec za njeno vestno in korektno 
delo v Svetu zavoda.  
 

 

K točki 7: 
Gospa Marjeta Ocvirk je seznanila člane s Poslovnikom o delu Sveta zavoda.  
 
Sprejet je bil sklep št. 7: Člani Sveta zavoda so se seznanili s Poslovnikom o delu Sveta 
zavoda. 
 
 

K točki 8: 
Gospa Marjeta Ocvirk je člane Sveta zavoda seznanila z njihovimi pristojnostmi  
 
Sprejet je bil sklep št. 8: Člani Sveta zavoda so se seznanili s pristojnostmi v Svetu zavoda. 
 

K točki 9: 
Gospa  Ljudmila Pušnik je na kratko predstavila realizacijo Letnega delovnega načrta. 
Razložila je, da se naslednje leto lahko srečamo s kombinacijo petih razredov v oddelku NIS. 
Čakamo na soglasje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport, za 
zmanjšanje kombinacije. Poudarila je dosežke naših učencev in učiteljev na raznih prireditvah 
in tekmovanjih. Gospa Lidija Šober Nemec je bila navdušena nad vsemi dosežki, zato je 
želela pohvaliti vse pedagoške delavce in učence, ki so bili za to zaslužni.  
 
 
K točki 10: 
Gospa Mateja Škorja je člane Sveta zavoda povabila na koncert mladinskega pevskega zbora, 
ki bo v torek, 5. 6. 2012 ob 20. uri, v Thermani Laško. 
 
 
Seja je bila končana ob 17.30 uri.  

 
 

 
 

Zapisnikar:           Predsednica Sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Marjeta Ocvirk 

 


