
                                                                      Z A P I S N I K  

9. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka  v šolskem letu 2013/2014, 

        ki je bil v ponedeljek,  30. 9. 2013 ob 18. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Tatjana Kupljenik, Mojca Žefran, Justina Drenik, Andreja Rafeq Obrekar, Milan 

Ovnik, Janez Zupančič, Tanja Cesar, Zvonko Papež, Damjan Zupančič, Franci Rovšek, 

Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica, vodja vrtca), Vida Muhič 

(zapisnik). 

Opravičeno odsotni: Nataša Trajkovski. 

Predsednica Tatjana Kupljenik je pozdravila navzoče in predlagala   

dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov preteklih sestankov 

2. Obravnava poročila o evalvaciji Vzgojnega načrta 

3. Obravnava poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013 

4. Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2013/2014 

5. Obravnava cenika in predlaganih sprememb cen za leto 2013/2014 

6. Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2012, obravnava predloga letnega  

programa dela šolskega sklada in imenovanje članov v upravni odbor  

7. Predlogi in pobude 

 

Člani so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. 

SKLEP 1:   

Potrdi se predlagani dnevni red sestanka. 

K 1. točki  

Pregled realizacije sklepov  in potrditev zapisnikov preteklih sestankov. 

Predsednica je prebrala sklepe predhodnih sej. Sklep 2 ni bil realiziran, ker še vedno selijo 

inventar iz stare šole, zato odprodaja še ni bila mogoča. Sklep 3 glede prevrednotenja bo 

realiziran ob naslednji inventuri, če bo to smotrno. Pravila o šolski prehrani so ustrezno 

popravili, prav tako so popravili podatke o imenu in naslovu šole v ostalih aktih, ki se 

vsebinsko niso spremenili. 

SKLEP 2:  

Svet OŠ Toneta Pavčka potrjuje zapisnika 7. rednega sestanka in 8. korespondenčne  

seje ter realizacijo sklepov v omenjenem obsegu. 

 

 



K 2. točki 

Ravnatelj je predstavil evalvacijo vzgojnega načrta in nekatere ugotovitve v zvezi z rezultati 

ankete. Letošnja anketa je bila v spletni obliki. Sodelovali so učenci, učitelji in starši. Odziv 

staršev je bil v primerjavi s preteklimi leti precej manjši, zato po številu odgovori niso 

primerljivi z učenci in učitelji. Nekatere informacije in ugotovitve bodo uporabne pri 

spremembi spletne strani. 

 

Predstavljeni so bili rezultati in ugotovitve v zvezi z uporabo računalnika in delom na 

medmrežju, domačimi nalogami, branjem in prostim časom, prometno varnostjo in skrbjo za 

zdravje. Končne ugotovitve so, da je potrebno bistveno več narediti na področju branja, skrbi 

za zdrav način življenja in prometne varnosti.   

Šola je z novim šolskim letom prešla na elektronsko vodenje dokumentacije preko eAsistenta. 

Želijo, da imajo starši zagotovljen reden vpogled, še vedno pa je zaželen tudi osebni stik.  

Glede na navedeno je ravnatelj predlagal, da skušajo ugotovljene pomanjkljivosti čim prej 

odpraviti, vzgojni načrt pa se za letošnje leto ne bi spreminjal, zato je predlagal, da se potrdi v 

obstoječi obliki. 

V razpravi je Janez Zupančič opozoril, da se pripravlja načrt za kolesarsko stezo in pločnik. 

Menil je, da bi bilo dobro, da  bi ograja ostala, da bi bili otroci bolj varni. Damjan Zupančič je 

dodal, da se bo moral jarek ob parkirišču zasuti, ograja pa bo ostala in razmejila šolski prostor 

od prometnih poti. Tudi ravnatelj se je strinjal s to ugotovitvijo. Ob parkirišču bodo zasadili 

živo mejo, ugotavljajo pa tudi, da se učenci več zadržujejo v šolski avli in na igrišču.  

Damjana Zupančiča je zanimalo, zakaj je bil vprašalnik posredovan v e-obliki. Nekateri 

nimajo interneta in morda tudi zaradi tega niso sodelovali. Tatjana Kupljenik je pojasnila, da 

so na zadnjih govorilnih urah staršem omogočili, da v računalniški učilnici izpolnijo anketo. 

Ravnatelj je dodal, da je bil vzrok tudi v lažji obdelavi podatkov in da nameravajo ostati pri 

tej obliki, v prihodnje pa bodo omogočili tudi možnost ročne izpolnitve.   

Damjan Zupančič je opozoril, da zapisniki sestankov sveta šole na spletni strani niso 

objavljeni. Člani so se strinjali, da se v bodoče objavi tudi te zapisnike.  

SKLEP 3: 

Svet OŠ Toneta Pavčka je bil seznanjen s poročilom o evalvaciji Vzgojnega načrta. 

SKLEP 4:  

Svet šole predlaga, da se na spletni strani objavlja zapisnike sveta šole. 

SKLEP 5: 

Svet OŠ Toneta Pavčka potrjuje Vzgojni načrt Osnovne šole Toneta Pavčka v 

predlagani obliki. 

 



K 3. točki 

Ravnatelj je poročal o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto. 

Pouk je bil realiziran nad 95 % pri vseh predmetih. Kadrovske zadeve so se odvijale, kot je 

bilo načrtovano, razen bolniških in porodniških dopustov, ki so jih morali nadomestiti. 

Interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk so bili realizirani v predvidenem obsegu. 

Nekoliko slabši odstotek realizacije je bil pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Pri 

nekaterih učencih niso bile upoštevane prilagoditve. To bodo v bodoče popravili. Ob 

zaključku šolskega leta je imelo 9 učencev popravne izpite, a so jih v obeh rokih s pomočjo 

dopolnilnega pouka vsi uspešno opravili. Dva učenca v 5. in v 6. razredu sta napredovala z 

negativno oceno, dva sta izpolnila osnovnošolsko obveznost in sta odšla, eden ponavlja 

razred, ker ni opravljal popravnih izpitov.  

Ostale dejavnosti so bile realizirane po programu, kot je bilo načrtovano. Nekaj težav je bilo 

pri ocenjevanju. Nekateri učitelji so ravnateljevo navodilo, da mu morajo dva dni pred pisnim 

preizkusom posredovati naloge, smatrali kot nadzor, vendar je to v opisu ravnateljevih del in 

nalog. Pri evalvaciji so ugotovili, da ocenjevanje ni bilo razporejeno skozi vse leto. Ravnatelj 

jih je o tem problemu ponovno opozoril. Učitelji so morali k letnim pripravam priložiti tudi 

načrt ocenjevanja.   

Opravil je skoraj vse načrtovane hospitacije, kljub navodilu pa mu ni bilo omogočeno, da bi 

pri hospitacijah imel priložnost nadzorovati ocenjevanje in preverjanje znanja. 

Rezultati nacionalnih preizkusov so bili bistveno boljši od lani in so se gibali nad republiškim 

povprečjem, razen pri matematiki v 9. razredu. Vzroke iščejo v pogostem menjavanju 

učiteljev. 

Zadovoljni so z realizacijo nalog pri delu z nadarjenimi.      

Aktivno so se udeleževali tekmovanj in osvojili precej srebrnih priznanj.  

V lanskem letu je bilo nekaj zelo odmevnih projektov in prireditev. Zlasti je bila uspešna 

prireditev ob otvoritvi šole in zaključku šolskega projekta Vsak človek je zase svet. Uspešno 

so bile izpeljane delavnice v okviru Simbioze, likovne ustvarjalnice, Turizmu pomaga lastna 

glava in program Ekošola. Pohvaljeni so bili tudi za projekt Zdrava šola. Projekt Elektronske 

naprave v šoli ni zaživel, prav tako projekt Comenius, ker države udeleženke niso zagotovile 

finančnih sredstev.  

 

Vse leto so posvečali pozornost skrbi za prometno varnost. Trudili so se za zdravo in pestro 

prehrano in v tej smeri bodo tudi nadaljevali. Na željo staršev bodo poskušali ponuditi tudi 

brezmesni obrok.  

 

Občina se hitro odziva na predloge šole in je s postavitvijo merilca hitrosti veliko naredila za 

varnost otrok. 



Ravnatelj se je zahvalil učiteljem, ki so pripomogli k realizaciji nalog, saj je bilo preteklo leto 

uspešno delovno in naporno.  

V vrtcu so imeli nekaj kadrovskih težav zaradi porodniških in daljših bolniških odsotnosti. 

Poslovalni čas je bil v skladu z določili LDN. Prednostna naloga je bila realizirana. Izpeljali 

so obogatitvene programe, Cepetavčka bralčka, projekt Ekovrtec, Portfolio v vseh oddelkih, 

uvajali koncepte Reggio Emilia. Organizirana so bila izobraževanja za delavce in starše. 

Ravnatelj je skupaj s pomočnico izvedel veliko hospitacij. Na osnovi ugotovitev sta podajala 

usmeritve in navodila, kako stvari izboljšati.  

Projekt čutne poti  je ostal nedokončan in bo realiziran v letošnjem šolskem letu. 

Roditeljski sestanki in govorilne ure so redno potekali. 

Šolsko leto 2012/2013 je bilo naporno in delavno tudi zaradi selitve. Zadovoljni pa so, da so 

se hitro navadili na nove prostore. 

V razpravi je Tanja Cesar vprašala, ali je igralo v vrtcu, ki še ni imelo dovoljenja za uporabo,  

že usposobljeno. Ravnatelj je odgovoril, da je igralo že usposobljeno in ga otroci z veseljem 

uporabljajo.    

SKLEP 6:  

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 

za šolsko leto 2012/2013. 

K 4. točki  

Predlog letnega delovnega načrta so navzoči prejeli v gradivu, zato je ravnatelj podal le 

določene poudarke.   

V šoli je 255 učencev in imajo 1 oddelek manj  kot v preteklem letu, ker  je učenec v 8. 

razredu zaključil osnovnošolsko obveznost in sta se oddelka združila. Naslednja leta bodo s 

kadrovske plati precej naporna, ker prihajajo razredi z enim oddelkom na predmetno stopnjo. 

Letos so pedagoške delavce bolj obremenili, ker bo v prihodnje prihajalo do združitev in 

premestitev.  

Janez Zupančič je opozoril, da je bilo nekaj vprašanj s strani staršev o delitvi učencev 1. 

razreda v oddelke, o tem, zakaj so učenci iz iste vasi v različnih oddelkih. Ravnatelj je 

pojasnil, da se z razporeditvijo ukvarjajo svetovalna služba in vzgojiteljice, da so učenci čim 

bolj enakomerno razporejeni in imajo določene različne kriterije. Spoštuje delo strokovnih 

delavcev in jim zaupa. Če pa se bo izkazalo, da temu ni tako, bodo začeli vplivati.    

Po daljšem obdobju so prvič dosegli, da imajo vsa mesta zasedena z ustrezno strokovno 

izobrazbo, vendar so nekateri predmeti pokriti neustrezno, kar zakonodaja tudi omogoča.   



Šola ima pred sabo zahtevno nalogo na področju popisa premoženja. Združiti morajo popis 

novega premoženja in popis preseljenih sredstev. Vsa sredstva nameravajo opremiti s črtnimi 

kodami. 

Damjan Zupančič je opozoril na zahtevnost tega dela in poudaril, da je za prihajajočo  

inventuro že dokaj pozno.  

Glede šolskih prevozov je bilo s strani staršev nekaj pripomb, vendar bi bila sprememba 

voznega reda neugodna. Ostaja nerešen problem varnega prevoza otrok s spodnjega dela 

Šrange. Starši so naslovili vlogo na občino. Zvonko Papež je seznanjen, da se starši zanimajo, 

in je dobil informacijo, da vlogo rešuje šola. Strinja se, da je problem potrebno rešiti. V 

odgovoru je bilo pojasnjeno, da je vloga na občini, da se je sestal Svet za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu in da na občini pripravljajo odgovor staršem. Predvidena je rešitev z 

minibusom in šolskim kombijem. Zaradi uskladitve je potreben sestanek s starši, predstavniki 

občine in šolo.  

 

Posebno skrb bodo namenili preverjanju in ocenjevanju znanja.  

Za potrebe poučevanja tujega jezika v 1. razredu so pomagali učiteljici pri pridobitvi ustrezne 

izobrazbe, tako da bodo lahko takoj ko bo možnost uvedbe pričeli z izvajanjem.  

Šola v naravi bo izvedena za 5. in 7. razred. Za sofinanciranje so od Lions Kluba prejeli 

donacijo v višini 700 €.  

Izvedli bodo tečaj plavanja in prilagoditve na vodo. 

Po novi zakonodaji so nacionalni preizkusi obvezni tudi v 6. razredu. Za 3. predmet v 9. 

razredu je določena fizika.  

Za letošnje leto načrtujejo tudi nekaj novih projektov. Med pomembnejšimi je celoletni 

projekt Zdrav duh v zdravem telesu, za katerega so se odločili predvsem zato, ker nimajo 

telovadnice.  Projekt Turizmu pomaga lastna glava bo letos potekal pod naslovom Na zabavo 

v naravo. Organizirali bodo zanimiv dogodek v povezavi s Slakovim obeležjem na Malem 

Kalu. 

Ob obletnici Pavčkovega rojstva načrtujejo tudi nov dogodek, ki ga bodo imenovali Pavčkove 

vitice. Z razpisom literarnega natečaja bi k sodelovanju povabili tudi druge šole. Razpis bi 

potekal skozi vse leto, jeseni, na Pavčkov rojstni dan, pa bi ga predstavili. 

Sodelovali bodo na natečajih na vseh stopnjah, načrtujejo tudi dve raziskovalni nalogi z 

naslovoma Vrhunski športniki v Mirni Peči in Zdravila nekoč in danes. 

V septembru in oktobru poteka priprava dokumentov iz varstva pri delu in požarnega varstva. 

Izvajalec je izbran. V oktobru bodo imeli izobraževanje in vajo iz evakuacije.  

Poleg vseh nalog je šola v letošnjem šolskem letu izbrana tudi za organizacijo zgodovinskega 

tekmovanja. 

 

LDN vrtca je predstavila vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

V vrtcu je 158 otrok v 10 oddelkih. Sprejemi so predvideni tudi med letom. Vse strokovne 

delavke imajo ustrezno izobrazbo, dve delavki bosta med letom pridobili tudi strokovni naziv. 

Pogoji za delo so idealni. Časovna organizacija je ostala enaka kot lani, razen najmlajših 

skupin, ki imajo kosilo nekoliko prej. Prednostna naloga je jezikovno in nejezikovno 



izražanje. Poudarek so dali tudi pomembnosti aktivnega življenja v naravi Na področju 

obogatitvenih programov so razširili program Zlati sonček tudi v mlajše skupine. Načrtovani 

projekti so Ekovrtec, Cepetavček bralček, Portfolio, Reggio Emilia, Na zabavo v naravo, 

čutna pot. V letošnjem letu se bodo pripravili na obeleženje 30-letnice vrtca. 

Izobraževanja bodo potekala skupaj z delavci šole. Za starše planirajo poleg vsakomesečnih 

govorilnih ur še 3 roditeljske sestanke in predavanje za starše.  

 

Dijakom in študentom bodo omogočili opravljanje prakse.  

V razpravi je Damjan Zupančič pripomnil, da pri LDN pogreša sklop, ki bi opredeljeval 

zaposlene v smislu izobraževanja kot je »tim building«. Meni, da je tudi v šolah potrebno več 

narediti za dvig ravni zadovoljstva. Ravnatelj se je strinjal, da so tovrstna izobraževanja 

dobra, a veliko stanejo. Znotraj projekta Zdrav duh v zdravem telesu pričakujejo več 

neformalnega druženja. Sicer je druženje prepuščeno iniciativi posameznikov. Pri evalvacijah 

tudi strokovni delavci ugotavljajo, da bi bilo potrebno več druženja, vendar ko pride 

priložnost, se ta želja izjalovi.   

 

Damjan Zupančič je opozoril na nespoštovanje urnikov, ki so bili ob začetku leta določeni za 

vrtčevske oddelke. Irena Kozlevčar je pojasnila, da so morda v začetku šolskega leta res 

ostajali, dalj časa v zbirni igralnici, ker je bilo manj otrok in nekaj odsotnosti strokovnih 

delavk in je morda zaradi pokritosti strokovnih delavk v oddelku prišlo do daljšega 

zadrževanja v zbirnih igralnicah. Drugače pa se strokovne delavke držijo urnika. Obljubila je, 

da bo preverila. 

Damjan Zupančič je opozoril tudi na smiselnost postavitve čebelnjaka v neposredni bližini 

šole. Vse več otrok je namreč alergičnih. Ravnatelj je pojasnil, da je lokacijo predlagal čebelar 

in meni, da čebele ne bi bile hudo moteče, kajti med poletjem so imeli ob šoli tudi veliko os in 

sršenov. Preverili bodo zakonodajo, mogoče bi se lahko dogovorili za drugo lokacijo. 

Damjana Zupančiča je še zanimalo, kako je z dodatno ponudbo, vezano na jezike.  

Ravnatelj je pojasnil, da so v začetku leta s strani ministrstva dobili natančna navodila glede 

razdeljevanja propagandnega materiala. Ponudbe, ki jih prejmejo, ne smejo razdeljevati 

otrokom, ampak le staršem ob soglasju ravnatelja. Glede jezikov imajo zagotovljen kader za 

1. in 2. razred znotraj kolektiva.  

SKLEP 7: 

Svet OŠ Toneta Pavčka predlaga, da se organizira sestanek glede prevoza otrok s 

Šrange s starši, predstavniki občine in vodstvom šole. 

SKLEP 8: 

Člani Sveta OŠ Mirna Peč soglasno potrjujejo Letna delovna načrta šole in vrtca za 

šolsko leto 2013/2014. 

 

 



K 5. točki  

Predlog spremembe cenika 

Ravnatelj je pojasnil vzroke za predlagano podražitev popoldanske malice in obrokov, ki jih 

kuhinja pripravlja za zaposlene. Vzrok je v povišanju cen živil. Le-te se v zadnjih treh letih 

zaradi javnega naročila v večini niso spreminjale. Z novim razpisom so se nekatera živila 

podražila tudi za 100 %, zato popoldanske malice v takšni obliki, kot je bila do sedaj, ni 

mogoče ponuditi. Cene ostalih obrokov za učence ostajajo nespremenjene. Za zaposlene 

kuhinja pripravlja dopoldansko malico, ki se je iz obogatene otroške malice spremenila v 

malico po posebnem naročilu. Če bi hoteli obdržati takšno malico, jo je s takšno ceno 

nemogoče stroškovno kriti.  

Določili so tudi nove cene za najem kombija in jedilnice oz. kuhinje. 

Cena jutranjega varstva za 2. in 3. razred je izračunana na osnovi plače učiteljice, ki dela v 

tem oddelku.     

V razpravi je Damjana Zupančiča zanimalo, kdo lahko najame šolski kombi. Ravnatelj je 

odgovoril, da kombi lahko najame kdorkoli v okviru domače občine.  

SKLEP 9: 

Svet OŠ Toneta Pavčka  potrjuje cenik in predlagane spremembe cen za leto 2013/2014. 

K  6. točki 

Predsednica je predstavila poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2012, ki so ga navzoči 

prejeli v gradivu. Prebrala je predlog porabe sredstev za letošnje leto. V letu 2013 naj bi se iz 

šolskega sklada financiral tabor nadarjenih v Seči, obisk Da Vincijeve razstave in nabava 

nadstandardne opreme za izvajanje dejavnosti za nadarjene otroke (vremenska postaja, zrcalni 

refleksni aparat). Upravni odbor prosi svet šole za potrditev plana.  Ker je dosedanjim članom 

potekel mandat, je potrebno imenovati nov odbor. Svet staršev je predlagal naslednje člane: 

Janeza Zupančiča, Dejana Dularja, Marjana Parklja in Andreo Cesar. Izmed šolskih delavcev 

so bili v upravni odbor predlagani Mojca Lužar, Mojca Žefran in Danijel Brezovar.                               

SKLEP 10: 

Svet OŠ Toneta Pavčka potrjuje poročilo in plan o delovanju šolskega sklada.  

SKLEP 11: 

Svet OŠ Toneta Pavčka v upravni odbor šolskega sklada imenuje naslednje člane: 

Janeza Zupančiča, Dejana Dularja, Marjana Parklja in Andreo Cesar. Izmed šolskih 

delavcev so v upravni odbor imenovani Mojca Lužar, Mojca Žefran in Danijel 

Brezovar. Mandat članov je 2 leti.            

 



K  7. točki  

Predlogi in pobude 

Tatjana Kupljenik je opozorila na problem, do katerega je prišlo pri imenovanju novih članov 

v svet staršev v vrtcu. V skupini Skokice se je zgodilo, da je bil imenovan drug član kljub 

prisotnosti sedanje predstavnice Tanje Cesar, ki je hkrati tudi članica sveta šole. Le-ta je 

pomotoma predala funkcijo Dejanu Dularju. Cesarjeva je povedala, da v vrtcu v kratkem  

načrtujejo skupno srečanje, kjer bodo skušali sporazumno rešiti zadevo.   

Milan Ovnik je opozoril na pomanjkljivost v poslovniku glede imenovanja in prenehanja 

članstva in predlaga posodobitev obeh aktov. Tudi ravnatelj se strinja s posodobitvijo 

poslovnikov, vendar predlaga, da je o spremembah in vsebinski prenovi potrebno temeljito 

razmisliti in razrešiti nekatere dileme o članstvu, o prenehanju mandata itd. 

Zvonko Papež je podal nekatere informacije v zvezi z izgradnjo nove telovadnice. Išče se 

idejna zasnova za dva vadbena prostora. Investicijo so zmanjšali za približno 1/3, vendar je še 

vedno večja od obstoječe. V proračunu 2015/16 so vezana sredstva in bi to lahko začeli črpati. 

V marcu 2014 bi bil lahko razpis, če bo občina zagotovila sredstva. Odprti so tudi projekti na 

stari šoli. Javili se bodo na razpis za sanacijo oken in strehe. 

Tudi ravnatelj je bil na sestanku in se strinja z idejno zasnovo za telovadnico.   

Predsednica je seznanila navzoče s predlogom enega od članov, da bi sprejemanje aktov 

potekalo v dveh etapah. Na prvem sestanku bi se predlogi in osnutki obravnavali, na 

naslednjem pa bi se sprejemali in potrjevali. Člani se s predlogom niso strinjali. Mnenje je 

bilo, da je dovolj, če je gradivo pravočasno in dobro pripravljeno, se na seji lahko tudi 

obravnava in potrjuje. Nekateri člani opažajo, da določeni predstavniki ne kažejo interesa za 

razpravo in sodelovanje. 

Sestanek je bil zaključen ob 21.25. 

 

Zapisnikar                                                                         Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič              Tatjana Kupljenik 

 

Mirna Peč, 6. 10. 2013 

 Priloge: 

- Vzgojni načrt za šol. leto 2013/2014 

- predlog LDN šole za šol. leto 2013/2014 

- predlog LDN vrtca za šol. leto 2013/2014 

- poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2012 

- predlog cenika za šol. leto 2013/2014 

- Evalvacija vzgojnega načrta 


