
ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bila v četrtek,  

27. 9. 2012, ob 15.30 v zbornici matične šole. 

 
 
Prisotni: Marija Gregurec, Marjeta Ocvirk, Petra Velikonja, Brigita Kovač, Mateja Škorja, 
Damjan Kovač, Dimitrij Gril, Lidija Šober Nemec, Martin Horjak. Petra Kralj Sajovic 
Prisotni od vabljenih: Ljudmila Pušnik, Irena Plevnik, Savina Radišek Kuhar, Irena 
Namestnik 
Odsotni: Vesna Vodišek Razboršek 
Zapisnikar: Blanka Gorišek 
 
 
Seja se je začela ob 15.30, predsednica sveta zavoda gospa Marjeta Ocvirk je pozdravila 
prisotne in podala naslednji dnevni red: 
 
1. pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 
2. sprejem dnevnega reda 
3. pregled realizacije sklepov pretekle seje, korespondenčnih sej in potrditev zapisnikov 
4. obravnava predloga in sprejem letnega poročila za šolsko leto 2011/12 (gospa Savina 

Radišek Kuhar) 
5. obravnava predloga in sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 (ga. 

Ljudmila Pušnik) 
6. obravnava in sprejem dopolnil vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2012/13 (gospa 

Ljudmila Pušnik) 
7. razno. 
 
 
K točki 1: 
Gospa Marjeta Ocvirk je pozdravila prisotne. Odsotna je bila gospa Vesna Vodišek 
Razboršek. 
Sprejet je bil sklep št. 1: Prisotnih je deset članov sveta zavoda, torej je svet zavoda sklepčen.  

 
 

K točki 2: 
Gospa Marjeta Ocvirk  je podala pregled dnevnega reda.  
Sprejet je bil sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli dnevni red. 
 
 
K točki 3: 
Gospa Marjeta Ocvirk je prebrala sklepe prejšnje seje sveta zavoda in sklepe korespondenčnih 
sej. 
Sprejet je bil sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 1. seje sveta zavoda z dne 22. 5. 2012. 

 
 
 
 
 
 



K točki 4: 
Gospa Savina Radišek Kuhar je predstavila predlog letnega poročila za šolsko leto 2011/12.  
Gospoda Dimitrija Grila je zanimalo, za kaj je namenjen denar, ki se dobi z zbiranjem starega 
papirja. Gospa Ljudmila Pušnik je razložila, da se denar razdeli med razrede. 
Sprejet je bil sklep št. 4: Svet zavoda je sprejel letno poročilo za šolsko leto 2011/12. 
 

 

K točki 5: 
Ravnateljica gospa Ljudmila Pušnik je predstavila predlog letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2012/13.  
Sprejet je bil sklep št. 5: Svet zavoda je sprejel letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13. 

 

 

K točki 6: 
Ravnateljica gospa Ljudmila Pušnik je podala predlog vzgojnega načrta šole za šolsko leto 
2012/13.  
Gospa Lidija Šober Nemec je v imenu staršev povedala, da se ne strinjajo z dodanim 
kriterijem za pridobitev zlatega znaka Primoža Trubarja, saj lahko zaradi enega slabega dneva 
učenec doseže slabše rezultate NPZ, kot bi jih v nasprotnem primeru, kar lahko slabo vpliva 
na povprečje posameznega učenca, s čimer izgubi pravico do pridobitve zlatega znaka 
Primoža Trubarja. Predlagali so tudi, da bi v primeru, če se sprejme sprememba vzgojnega 
načrta, poskrbeli, da bi učence bolj pripravljali na NPZ in za to posebej usposabljali učitelje.  
Člani sveta zavoda so se po razpravi odločili, da bodo dodali kriterij za pridobitev zlatega 
znaka, in sicer doseženo povprečje pri vseh treh predmetih NPZ v 9. razredu vsaj 20% nad 
šolskim povprečjem.  
 
Sprejet je bil sklep št. 6: Člani sveta zavoda so sprejeli predlog vzgojnega načrta za šolsko 
leto 2012/13 s predlagano dopolnitvijo: 
Zlati znak Primoža Trubarja prejme učenec za odličen uspeh oz. povprečno oceno 4,5 ali več 
v vseh letih šolanja ter doseženo povprečje pri vseh treh predmetih NPZ v 9. razredu vsaj 20% 
nad šolskim povprečjem.  
 
K točki 7: 
Gospo Ljudmilo Pušnik je zanimalo, kaj se lahko naredi glede obnove kuhinje v matični šoli 
Laško. Gospod Dimitrij Gril je razložil, da se zaveda, da je stanje kuhinje zaskrbljujoče, 
ampak je obnova kuhinje trenutno velik strošek, pri čemer sanacija po delih ni možna. 
 

 
Gospa Marjeta Ocvirk se je vsem lepo zahvalila za sodelovanje. 
 
Seja je bila končana ob 17.30  

 
 

Zapisnikar:           Predsednica sveta zavoda: 
Blanka Gorišek       Marjeta Ocvirk 

 


