
Z A P I S N I K 

15. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2014/2015, 

ki je bil v sredo, 24. 9. 2014, ob 17.30 v zbornici šole 

 

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

Nataša Trajkovski, Milan Ovnik, Janez Zupančič, Tanja Cesar, Zvonko Papež, Damjan 

Zupančič, Franci Rovšek 

Ostali prisotni: Petra Kos (vodja šolske prehrane), Irena Kozlevčar( pomočnica ravnatelja in 

vodja vrtca), Danijel Brezovar (ravnatelj), Vida Muhič (zapisnikarica) 

Odsotni: / 

Predsednica Tatjana Kupljenik je pozdravila navzoče in predlagala  naslednji 

dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov preteklih sestankov. 

2. Obravnava poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/2014. 

3. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015. 

4. Evalvacija, obravnava in sprejem vzgojnega načrta šole. 

5. Obravnava in sprejem Pravil šolske prehrane. 

6. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu sveta staršev. 

7. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu sveta šole. 

8. Obravnava in sprejem Pravilnika o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi ter 

Pravil o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi. 

9. Obravnava in sprejem sprememb Pravilnika o podrobnejših kriterijih in postopku za 

uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 

10. Obravnava in potrditev cenika za šol. leto 2014/2015.  

11. Predlogi in pobude. 

 

Milan Ovnik je ugovarjal na podani dnevni red. Glede na zadnjo sejo sveta staršev je 

predlagal, da se 6. točka dnevnega reda odstrani ali spremeni v »seznanitev s Poslovnikom o 

delu sveta staršev«. Svet staršev zavzema stališče, da organ Svet staršev lahko samostojno 

sprejme svoj poslovnik. Ravnatelj je za mnenje zaprosil pravno službo ministrstva, vendar 

odgovora še ni prejel.  

Zvonko Papež je predlagal, da se glede na odgovor ministrstva točka po potrebi obravnava na 

naslednji seji. 

SKLEP 1:   

Potrdi se predlagani dnevni red sestanka. 

K točki 1 

Predsednica je povzela zapisnika preteklih sestankov in ugotovila, da posebnih sklepov za 

realizacijo ni bilo.  

SKLEP 2:  



Svet OŠ Toneta Pavčka potrjuje zapisnika 12. sestanka in 13. korespondenčne seje. 

K točki 2 

O realizaciji letnega delovnega načrta v vrtcu je poročala vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

V vrtec je bilo ob začetku šolskega leta vključenih 158 otrok, zaključili pa so leto s 171 otroki 

v 10 skupinah. Dva oddelka vrtca sta gostovala na šolskem delu zgradbe. Vse strokovne 

delavke imajo ustrezno izobrazbo, kadrovska sestava se je med letom nekoliko spreminjala 

zaradi bolniških in porodniških odsotnosti. Kadrovske težave so reševali tudi s pomočjo javne 

delavke, ki so jo zaposlili v mesecu februarju.  

Septembra in oktobra so načrtno spremljali prisotnost otrok v vrtcu. Ugotovili so, da je kar 

nekaj otrok, ki presegajo 9-urno dnevno bivanje v vrtcu. Za čas, ko je bilo pričakovano 

zmanjšanje prisotnosti, so opravili poizvedbo in v skladu z najavo načrtovali kadrovsko 

zasedbo. S soglasjem občine so odsotnosti strokovnih delavk reševali tudi z delom študentke 

pedagoške fakultete.  

 

V marcu je potekal redni vpis otrok za šolsko leto 2014/2015. Sprejetih je bilo vseh 39 otrok. 

Vloge, ki še ne izpolnjujejo pogojev, bodo obravnavali ob izpolnitvi.  

Vzgojno delo v vrtcu je temeljilo na ciljih in načelih Kurikuluma ter koncepta Reggio Emilia.  

Prednostne naloge, ki so jih postavili v ospredje, so jezikovno in nejezikovno izražanje in 

spodbujanje zgodnje pismenosti. Strokovne delavke so se trudile nuditi otrokom čim bolj 

spodbudno učno okolje na vseh področjih kurikula. Veliko pozornosti so namenili tudi 

pomembnosti aktivnega učenja v naravi.  

 

V okviru obogatitvenega in dodatnega programa vrtca je bilo izvedenih kar nekaj dejavnosti z 

zunanjimi izvajalci (čebelarka, tolmačica, gozdarka, obisk lovske družine ...). Otroci so si 

ogledali tri gledališke predstave in glasbeno pravljico. Na pobudo staršev je bil organiziran 

tudi 20-urni tečaj angleškega jezika.  

V okviru projektov je bilo največ pozornosti namenjene projektu Cepetavček bralček, s 

katerim skušajo skozi veselje in zabavo otrokom spodbuditi pozitiven odnos do knjige.  

Vrednoto odnos do narave, okolja in družbe so razvijali v projektu Ekovrtec, kjer so otroke 

vzgajali predvsem k okoljski odgovornosti. Posebno skrb so posvetili ohranjanju lastnega 

zdravja, sodelovali so v projektu Turistične zveze Slovenije Potujemo z jezikom, usposabljali 

so se iz varstva pri delu in ob koncu šolskega leta zaključili prvo fazo del Čutne poti.  

 

Ravnatelj in vodja vrtca sta vsakodnevno spremljala pedagoško delo v oddelkih in opravila 

vse načrtovane hospitacije ter spremljala delavke ob pripravi na strokovni izpit. V vrtcu je 

bilo skozi celo leto poskrbljeno tudi za strokovno izobraževanje vzgojnega kadra. V šolskem 

letu 2013/2014 sta delovala dva strokovna aktiva. Sodelovanje s starši je bilo zelo uspešno 

(novoletne čajanke, izleti z vlakom, otvoritev Čutne poti). Družili so se tudi z dedki in 

babicami. Organizirani so bili trije roditeljski sestanki, na katerih so starši pridobili 

informacije o načrtovanih aktivnostih v posamezni skupini. Širšemu okolju so se predstavili 

preko javnih medijev.  

 

Vodja vrtca ocenjuje, da je delo potekalo kakovostno, strokovne delavke pa so se 

vsakodnevno trudile, da bi otrokom pripravile različne izzive, v katerih so se otroci lahko 

učili, raziskovali in razvijali.  

 



Janeza Zupančiča je zanimalo, kolikšno je odstopanje med napovedano in dejansko 

odsotnostjo otrok med prazniki ali v času šolskih počitnic, ko se opravi poizvedba.   

Vodja vrtca je odgovorila, da je odstopanje od 1 do 2 skupini. Ravnatelj je dodal, da višek 

kadra takrat opravlja druga dela, glede na potrebe, ali jih pošljejo na koriščenje dopusta.  
 

O realizaciji LDN za šolo v šolskem letu 2013/2014 je poročal ravnatelj Danijel Brezovar. 

V šolskem letu 2013/2014 je šolo obiskovalo 255 učencev, ki so bili vključeni v 13 rednih oddelkov in 

3,36 oddelka podaljšanega bivanja. Med letom se je en učenec prešolal. Dve učiteljici sta bili na 

porodniškem dopustu, ena se je že vrnila. Materialni pogoji za izvajanje pouka so zelo dobri.  

Prevozi otrok so potekali nemoteno, 5 otrok s Šrange se je vozilo s šolskim kombijem. Ustavljanje 

avtobusa na Postaji bodo ohranili do odprtja pokritega vkopa.  

Prednostna naloga je bila načrtovanje, izvajanje in spremljanje posodobljenih učnih načrtov v 3., 6. in 

9. razredu. Pouk je bil realiziran v skladu z zakonom. Izbirni predmeti so bili realizirani celo nad 

predpisanim normativom.  

Ob koncu šolskega leta je bilo precej popravnih izpitov in učencev, ki so razred ponavljali. Popravne 

izpite so vsi opravili, 9 učencev pa ponavlja razred.  

Dnevi dejavnosti in izbirni predmeti so bili realizirani v celoti. Jutranje varstvo in oddelki 

podaljšanega bivanja so delovali v skladu z načrtovanim. Glede izvajanja dela v oddelkih podaljšanega 

bivanja je bilo med letom nekaj pritožb. Vzrok za takšno situacijo je tudi v tem, da je bilo v PB 

vključenih preveč učiteljev, zato se program ni mogel kvalitetno izvajati.  

Dodatni in dopolnilni pouk sta potekala v skladu z LDN. Pojavljale so se težave z obiskom, saj sta 

neobvezna in se jih učenci niso udeleževali redno.  

Šolsko leto 2013/2014 je bilo po dosežkih na tekmovanjih uspešnejše od preteklega leta. Učenci so 

sodelovali na vseh tekmovanjih in dosegli 123 bronastih, 17 srebrnih in 2 zlati priznanji. Izpostavil je 

šahovsko tekmovanje, ki je prineslo nekaj dobrih rezultatov. Eden izmed turnirjev je potekal tudi v 

naši šoli.  

Po predvidenem programu so bile izvedene tudi interesne dejavnosti, plavalni tečaj, ekskurzije in 

fakultativni pouk.  

Z rezultati nacionalnega preverjanja znanja so bili zadovoljni, saj so bili v 9. razredu pri vseh treh 

predmetih visoko nad državnim povprečjem, v 6. razredu pa pod državnim povprečjem pri matematiki 

in slovenščini.  

Strokovni delavci so delo opravljali odgovorno in strokovno. Redno so se sestajali tudi strokovni 

aktivi. Delo z nadarjenimi učenci je bilo realizirano, prav tako vse načrtovane proslave in prireditve. 

Knjižničarko na porodniškem dopustu je uspešno nadomeščala Simona Laknar. Tudi svetovalno delo 

je bilo zadovoljivo opravljeno.  

Ravnatelj je opravil vse hospitacije in pogovore po njih. 

S prehrano so v celoti zadovoljni. Strokovna skupina spremlja in skrbi za sprotno odpravo 

pomanjkljivosti. Upoštevajo priporočila in sledijo sodobnim smernicam za pripravo hrane. 



Skrb za prometno varnost je bila stalno prisotna. Rešili so problematiko prevelike hitrosti v bližini 

šole. 

Izpeljanih je bilo kar nekaj uspešnih projektov, kot so Likovna ustvarjalnica, Evropska vas, Zdrava 

šola, Zdrav duh v zdravem telesu, Ekošola, Zdrava šola, Simbioza ... Zaradi vseh dobro izpeljanih 

kulturnih prireditev je šola pridobila naziv Kulturna šola.  

Predsednica se je zahvalila za poročili. 

V razpravi je Janez Zupančič izpostavil problematiko o številu ponavljavcev. Zvone Papež sprašuje, 

ali je krivda pri učencih, ali so morda visoki kriteriji s strani učiteljev. 

Ravnatelj je najprej pojasnil, kdaj učenec ponavlja razred. Od prvega do vključno šestega razreda 

učenec z negativno oceno ponavlja razred po sklepu učiteljskega zbora, od 7. do 9. razreda z eno ali 

dvema negativnima ocenama opravlja popravni izpit. V primeru, da ima učenec tri ali več negativnih 

ocen, ponavlja razred. Težave nedoseganja minimalnih standardov znanja so bili zaznani tudi v 

preteklih letih, vendar so učenci zaradi zakonodaje napredovali. Odločili so se, da v bodoče lahko 

napredujejo le tisti učenci, ki izpolnjujejo minimalne standarde znanja. Zaradi tega, ker učenci 

ponavljajo, niso slaba šola, dolgoročno se bodo pokazale pozitivne posledice. Tudi s strani staršev ni 

bilo večjih pripomb.     

Janeza Zupančiča zanima, zakaj so ure dodatnega in dopolnilnega pouka slabo obiskane. Mojca Žefran 

meni, da je vzrok v tem, da te ure niso obvezne. Ravnatelj je dodal, da marsikateri učenec, namesto, da 

bi šel k dopolnilnemu pouku, raje s prijatelji zavije na šolsko igrišče.  

Zvone Papež je povedal, da so se o problematiki pogovarjati tudi na roditeljskem sestanku. Starši so 

opozorili, da so ure dodatnega pouka premalo zanimive, da je potrebno otroke motivirati, jih pritegniti 

in se truditi napraviti zanimiv program. Glede dopolnilnega pouka pa so imeli pripombo, da je težava 

tudi v tem, da uro dopolnilnega pouka vedno ne izvaja učeči učitelj. 

Mojca Žefran je pojasnila, da so ure zanimive, da se pri slovenščini pripravljajo na Cankarjevo 

tekmovanje. Število ur je omejeno, zato so tudi koristno izrabljene. Tudi glede izvajanja dopolnilnega 

pouka je pojasnila, da vsi delajo po programu in da se učitelji med seboj povezujejo. 

SKLEP 3:  

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

za šolo in vrtec za šolsko leto 2013/2014. 

SKLEP 4: 

Svet OŠ Toneta Pavčka predlaga ravnatelju šole, da se na pedagoški konferenci pogovorijo o 

izvajanju dodatnega pouka.  

K točki 3  

Predlog letnega delovnega načrta za vrtec za šol. leto 2014/2015 je predstavila vodja vrtca Irena 

Kozlevčar. 

S septembrom 2014 je v vrtec vključenih 175 otrok, razdeljeni so v 10 homogenih oddelkov 1. in 2. 

starostnega obdobja. 4 prosta mesta čakajo za medletne sprejeme. Število zaposlenih ostaja enako kot 

v lanskem šolskem letu. Zaradi vrnitve oziroma odhoda delavke na porodniški dopust je prišlo do 

nekaterih kadrovskih sprememb. Za pokrivanje sočasnosti so zaposlili pomočnico vzgojiteljice. 

Anketo o zmanjšanju števila prisotnih otrok bodo izvajali še najprej. V letošnjem šolskem letu bo več 

pozornosti namenjene področju gibanja. Tako bodo tudi strokovne delavke sodelovale na študijskih 

srečanjih ter spoznavale in ozaveščale vlogo odraslega kot gibalnega vzora. Skozi celo leto se bodo 



izvajali obogatitveni programi, organizirane bodo tudi interesne in dodatne dejavnosti. Razpis za vpis 

za prihodnje šolsko leto predvidevajo v mesecu marcu.  

V letošnjem šolskem letu (junija 2015) bo prvič po daljšem premoru organiziran vrtec v naravi. 

Gostovali bodo v CŠOD dom Čebelica v Čatežu pri Trebnjem. V mesecu decembru bodo s slavnostno 

prireditvijo obeležili 30-letnico vrtca. Ob zaključku leta pa ponovno načrtujejo Cepetavčkovo veselico.  

Tudi letos bo organiziran tečaj angleškega jezika, ki ga bo izvajala učiteljica Tatjana Kupljenik. 

Ohranili bodo tudi vse projekte, ki so se v preteklosti izkazali za dobre (Cepetavček bralček, Portfolio, 

koncept Reggio Emilia, Čutna pot, Zdravje v vrtcu …). 

Sodelovanje strokovnih delavk bo v letošnjem letu še bolj razširjeno, več bo sodelovanja s šolo, saj 

bodo organizirana predavanja in delavnice, ki jih bodo izvajali strokovni delavci šole in vrtca. 

Delovala bosta dva strokovna aktiva, organizirana bosta 2 roditeljska sestanka ter govorilne ure enkrat 

mesečno.  

Vrtec bo pri svojem vsakodnevnem delu sodeloval tudi z zunanjim okoljem, z različnimi ustanovami, 

zavodi in institucijami ter omogočal opravljanje prakse in pripravništva dijakom in študentom.   

 

Predlog Letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 2014/2015 je predstavil ravnatelj.  

 

Tudi šolsko leto 2014/2015 bo temeljilo na vrednotah: strokovnost, odgovornost in sodelovanje. Če se 

bodo trudili za te vrednote, bodo tudi rezultati ustrezni.   

 

Šolo v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 263 učencev, v 15 oddelkih (2 oddelka več kot lani). Prevozi 

otrok potekajo tako kot lani, zaradi nevarnega odseka v Srednjem Globodolu so premaknili 

postajališče, avtobus pa od septembra dalje vozi tudi učence iz Ivanje vasi. Na svetu staršev je bila 

podana pripomba glede zgodnjih voženj iz Vrhpeči. Vida Muhič je pojasnila način sestave voznega 

reda. Le-ta je narejen glede na razdalje in tako, da je čas optimalno izrabljen. Racionalno je, da se 

najdaljše relacije zjutraj opravijo prve. Ti učenci potem tudi prvi odidejo domov.   

Kadrovska struktura ostaja enaka kot v lanskem letu. Vsi strokovni delavci imajo ustrezne pogoje za 

delo. Veliko je tudi zunanjih sodelavcev za izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem z odločbami. 

Prostori za delo so zelo ugodni, najbolj pogrešajo telovadnico.  

V jutranjem varstvu je več učiteljev kot lani (4), število učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja pa se 

je zmanjšalo (5). Tako kot v lanskem letu bodo tudi letos izvajani dodatni in dopolnilni pouk, 

fakultativni pouk angleškega jezika v tretjem razredu in interesne dejavnosti po načrtovanem 

programu. V okviru dnevov dejavnosti bodo organizirani kulturni, naravoslovni, športni in tehniški 

dnevi. Predvidena so tudi različna tekmovanja, prireditve, proslave ter ekskurzije in izleti. Šola v 

naravi bo letos organizirana za učence 5. in 7. razreda, plavalni tečaj v 3. razredu in prilagajanje na 

vodo v 1. razredu. Skozi celo šolsko leto bo potekal tudi proces »odkrivanja nadarjenih učencev«.  

Učencem je letos na voljo 14 izbirnih predmetov. Poleg obveznih izbirnih predmetov se bosta v 

letošnjem letu izvajala tudi neobvezni izbirni predmet tehnika v 4. razredu in francoščina v 7. razredu.  

 

Učna obveznost vseh učiteljev je nad 100 %. Razlog je ta, da ministrstvo ne dovoli zaposlovanja. V 

letošnjem šolskem letu bo prednostna naloga pri izvajanju obveznega programa branje in pisanje v 

povezavi s problemskostjo pouka.  

 

Šola si prizadeva za čim boljše sodelovanje s starši, zato bodo organizirani trije roditeljski sestanki in 

redne mesečne govorilne ure.  

Rokovnik za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja je določen. Za tretji predmet v 9. razredu je 

izbrana tehnika in tehnologija. Upajo na boljše rezultate, predvsem v 6. razredu. 

Veliko pozornost bodo namenili tudi delu z nadarjenimi učenci. 



Pedagoške konference bodo potekale redno vsak mesec. Na novo pa bodo začeli delovati tudi 4 

strokovni aktivi po vertikali.  

 

V letošnjem šolskem letu bo izvedenih kar nekaj projektov, in sicer Likovna ustvarjalnica 

(nadaljevanje tabora V dolino tiho), Ekošola, Zdrava šola, Simbioza (letos poleg računalništva 

vključuje tudi gibanje) ter celoletni projekt Ob bistrem potoku je mlin, katerega namen je raziskati 

mline in mlinarstvo v občini Mirna Peč. Ponovno se bodo prijavili na natečaj Turizmu pomaga lastna 

glava. V okviru festivala Pavčkove vitice, v katerem je sodelovalo 15 osnovnih šol, bo izdan tudi 

zbornik s pesmimi vseh sodelujočih ter izvedena zaključna prireditev, ki bo 21. oktobra. Načrtujejo že 

drugi natečaj, ki bo na podlagi izkušenj ustrezno izboljšan.  

V šolski svetovalni službi so naredili nekaj prerazporeditev med delavkami. Program je zapisan in bo 

ustrezno realiziran.   

Opozoril je na težave, ki se pojavljajo na šolskem avtobusu. Šoferja težko obvladujeta disciplino, 

spremljevalci pa niso omogočeni. Ravnatelj se bo pogovoril s šoferjema, da bosta bolje sodelovala s 

šolo, opozorila na probleme na avtobusih, pedagoški delavci pa bodo ustrezno ukrepali.  

 

Ravnatelj bo skozi celo šolsko leto spremljal uresničevanje LDN ter sproti beležil morebitne 

spremembe in okoliščine, ki jih bo upošteval pri načrtovanju za prihodnje šolsko leto.  

 

V razpravi je Janez Zupančič opozoril na problematiko roditeljskih sestankov, ki so se odvijali za vse 

razrede v dveh terminih. Starši želijo, da se jim omogoči, da se udeležijo več sestankov. Tudi termin 

za sestanek v mesecu avgustu se jim ne zdi primeren, ker so takrat nekateri starši še na dopustu. 

Ravnatelj je pojasnil, da so bili učitelji enotnega mnenja, da se vsebine pri vseh razredih ponavljajo. 

Na željo staršev bodo v bodoče razredne roditeljske sestanke organizirali v več terminih in prestavili 

sestanke za 1. triado.   

Damjana Zupančiča je zanimalo, kaj pomeni aktiv po vertikali. Ravnatelj je pojasnil, da so v ta aktiv 

vključeni vsi učitelji določenega področja, ki medsebojno usklajujejo metode, standarde in cilje dela.  

Damjan Zupančič predlaga, da bi šolo v naravi ponudili že v 1. triadi (v 3. razredu), plavalni tečaj pa 

naj bi bil v 1. razredu, ker so otroci te starosti v veliki večini že prilagojeni na vodo, nekateri pa že 

dobro plavajo. Ravnatelj je pojasnil, da tako določajo učni načrti. Pred leti so že organizirali šolo v 

naravi v 3. razredu, vendar se je izkazalo, da so otroci še majhni in se težje za cel teden ločijo od 

staršev. Za letos so razpis zamudili, za v bodoče pa bodo povprašali starše za soglasje in ponovno 

poskušali organizirati šolo v naravi tudi v 3. razredu. Glede prilagajanja na vodo v 1. razredu je 

pojasnil, da delo poteka v skupinah in tisti učenci, ki so že prilagojeni na vodo, delajo na višjem 

nivoju.  

Milan Ovnik je predlagal, da bi se plavalni tečaj organiziral v 2. razredu, v 3. razredu pa šola v naravi, 

seveda, v kolikor je to v skladu s predpisi. 

 

SKLEP 5: 

Svet OŠ Toneta Pavčka predlaga vodstvu šole, da pripravi predlog za šolo v naravi v 3. razredu 

in plavalni tečaj v 2. razredu, v kolikor je to v skladu s predpisi. 

 

SKLEP 6: 

Člani Sveta OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjujejo Letna delovna načrta šole in vrtca za 

šolsko leto 2014/2015. 

K točki 4 



Ravnatelj je predstavil evalvacijo vzgojnega načrta, ki jo je pripravila skupina za pripravo in 

evalvacijo vzgojnega načrta in nekatere ugotovitve v zvezi z rezultati ankete. Vzgojni načrt 

temelji na ozaveščanju in spoštovanju naslednjih štirih vrednot: učenje, skrb za zdravje, odgovornost 

in spoštovanje. 
V anketi so sodelovali učenci, učitelji in starši. Predstavljeni so bili rezultati in ugotovitve 

glede sprotnega učenja, domačih nalog, branja, izrabe prostega časa ter oblik vljudnosti in 

spoštovanja.  

 

Glede na ugotovljeno je ravnatelj predlagal, da se skušajo ugotovljene pomanjkljivosti čim 

prej izboljšati. Članom je podal pobudo, da se Vzgojni načrt potrdi v obstoječi obliki. 

SKLEP 7: 

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

SKLEP 8: 

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

predlagani obliki. 

K točki 5  

Vodja šolske prehrane Petra Kos je predstavila spremembe Pravil šolske prehrane. Pravilnik 

so dopolnili in uskladili z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in določili Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o šolski prehrani. Spremembe se nanašajo predvsem na oddajo vloge za 

subvencioniranje šolske prehrane, katere po novem ni potrebno oddajati, razen v primeru, ko 

družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. V tem primeru starši vlogo oddajo na 

posebnem obrazcu. 

 

Člani na omenjen pravilnik niso imeli pripomb. 

 

SKLEP 9: 

 

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje, da z uveljavitvijo novih pravil prenehajo 

veljati sedanja pravila.     

 

K točki 6 

Poslovnik o delu sveta staršev je bil obravnavan in sprejet na junijskem sestanku sveta 

staršev. Zaradi nejasnosti o načinu sprejemanja tega akta, o trajanju mandata in o 

namestnikih, so bili člani mnenja, da se počaka na pravno mnenje ministrstva, za katero je na 

pobudo sveta staršev zaprosil ravnatelj.  

Svet šole bo, glede na odgovor pravne službe, o poslovniku sveta staršev odločal na 

naslednjem sestanku. 

K točki 7 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta šole je predstavila Vida Muhič. V novem 

poslovniku je natančneje opredeljeno konstituiranje sveta, sklic in potek korespondenčne seje, 

določbe o varovanju podatkov, določeni pa so tudi nekateri roki za sodelovanje šole in sveta.  



V razpravi je Milan Ovnik predlagal, da se roki v 25. in 53. členu opredelijo z delovnimi 

dnevi, Damjan Zupančič pa je predlagal, da se natančno določi tudi rok za pritožbe na 

zapisnik (53. člen), ki naj bo 5 delovnih dni.  

Damjan Zupančič je opozoril na korespondenčne seje. Predlagal je, da se o poteku 

korespondenčne seje člane obvesti tudi preko SMS sporočila.  

Damjan Zupančič je imel pripombo na obsežnost sej. Gradivo je preobsežno in se je na 

sestanek težko dobro pripraviti. Predlagal je dvofazni sistem sprejemanja aktov.  

Ravnatelj je pojasnil, da nastanejo težave pri septembrski in februarski seji, ko je potrebno 

sprejeti pomembnejše akte, ki so vezani na določeno obdobje. 

Predsednica je predlagala, da bi v mesecu septembru sklicali dve seji. Na prvi bi obravnavali 

poročila, evalvacije in morebitne predloge novih pravilnikov in aktov, na naslednji seji pa bi 

sprejemali in potrjevali letne delovne načrte in ostale dokumente. 

SKLEP 10: 

Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval osnutek Poslovnika o delu sveta šole in predlagal 

spremembe v 25. in 53. členu o določitvi rokov ter dopolnitev v V. poglavju glede 

sklicevanja sej in sprejemanju aktov. Poslovna sekretarka bo pripravila predlog, člani 

ga bodo korespondenčno potrdili. 

SKLEP 11: 

Svet OŠ Toneta Pavčka predlaga, da vodstvo šole pripravi dopolnjen osnutek 

Poslovnika o delu sveta šole s predlaganimi popravki, ki ga bo svet obravnaval na 

naslednjem sestanku. 

K točki 8 

V vrtcu so se starši že v lanskem šolskem letu zanimali za organizirano bivanje otrok v naravi. 

Ker ni bilo pripravljenih pravnih podlag za določitev cene, subvencioniranja in izplačilo 

sredstev spremljevalcem, so ta pravila pripravili. V mesecu aprilu so se prijavili na razpis 

Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in dobili termin v domu Čebelica v Čatežu pri 

Trebnjem. Ravnatelj je predstavil Pravilnik o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi 

ter Pravila o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi, ki podrobneje 

določata višino plačila spremljevalcev ter kriterije za določitev cene in subvencioniranje 

stroškov za bivanje otrok v naravi. Predviden strošek za 3-dnevno bivanje, vključno s 

prevozom, bo znašal 57 € na otroka. 

 

V razpravi je Zvonka Papeža zanimalo, od kod se bodo črpala sredstva za subvencije. 

Ravnatelj je pojasnil, da se bodo sredstva črpala iz donacijskih sredstev, šolskega sklada ali 

od prispevka občin. 

 

SKLEP 12: 

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje Pravilnik o izvajanju in financiranju bivanja 

otrok v naravi ter Pravila o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v 

naravi. 

K točki 9 



Ravnatelj je predstavil predlagane spremembe Pravilnika o podrobnejših kriterijih in postopku 

za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Gre za manjše popravke 

in ustreznejše opredelitve nekaterih določil (»bruto dohodki« se spremenijo v »neto 

dohodke«; »Ministrstvo za šolstvo in šport« se nadomesti z »ministrstvo«; »odločba o odmeri 

dohodnine« se nadomesti z »informativni izračun dohodnine za preteklo leto« in dodatek 

glede objave pravilnika – pravilnik se objavi na spletni strani šole). 

SKLEP 13: 

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje spremembe Pravilnika o podrobnejših 

kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v 

naravi v obliki prečiščenega besedila. 

K točki 10    

Obravnava in potrditev cenika 

Ravnatelj je pojasnil predlagane spremembe cenika za šolsko leto 2014/2015. V ceniku 

predlagajo dopolnitev cene za barvne fotokopije za učence in zaposlene, ker teh postavk do 

sedaj ni bilo v ceniku. Spremenjena je tudi cena dnevnega najema šolskega kombija, ki bi 

sedaj znašala 17,00 €. Ostale cene ostanejo nespremenjene. 

V razpravi je predsednica prebrala anonimno vprašanje, ki ga je prejela pred sejo in se nanaša 

na najem kombija. Vprašanje je bilo, ali lahko vozilo najame kdorkoli in če obstajajo kakšne 

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

vendar le na osnovi pisne vloge. O odobritvi najema odloči ravnatelj. Pojasnil je tudi, na 

kateri primer se vprašanje nanaša. Zvonko Lah je podal pisno vlogo in ravnatelj mu je najem z 

veseljem odobril tudi zaradi preteklih zaslug pri izgradnji nove šole. Račun je bil korektno 

poravnan.     

SKLEP 14 : 

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje cenik in predlagane spremembe in dopolnitve 

cen za šol. leto 2014/2015. 

K točki 11  

Predlogi in pobude 

Milan Ovnik je imel pripombo na trajanje in obseg sestankov. Predlaga, da se pri tako 

obsežnih sejah naredi krajši premor. Tudi ostali člani so bili mnenja, da so seje preobsežne.  

SKLEP 15: 

Svet OŠ Toneta Pavčka soglaša, da se v primeru, ko seja traja dlje kot dve uri, naredi 

krajši premor.  

Sestanek je bil zaključen ob 20.30. 

 

Zapisnikarica:                                                                    Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič              Tatjana Kupljenik 

 

 



Mirna Peč, 26. 9. 2014 

 

Priloge: 

 

− Poročilo o uresničevanju LDN v šoli in vrtcu v šol. letu 2013/2014 (2) 

− Predlog LDN šole in vrtca za šol. leto 2014/2015 (2) 

− Evalvacija Vzgojnega načrta in predlog Vzgojnega načrta (2)  

− Predlog Pravil šolske prehrane (2) 

− Predlog Poslovnika o delu sveta staršev 

− Predlog Poslovnika o delu sveta šole 

− Predlog Pravilnika o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi 

− Predlog Pravil o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi 

− Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev za             

subvencioniranje šole v naravi ter predlog sprememb (2) 

− Predlog cenika za šol. leto 2014/2015 

 

 

 


