
Z A P I S N I K 

3. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka  v šolskem letu 2020/2021, 

ki je potekal v sredo, 2. 12. 2020, ob 19. uri v virtualnem okolju Zoom. 

 

Prisotni člani: Klemen Kramar, Robert Dragan, Bernarda Radovan, Lea Ketiš, Tadeja Kržičnik, Nataša 

Rupnik, Aleš Kupljenik, Urška Rapuš Potočnik, Jože Strojinc, Blažka Kristan, Andrej Hočevar 

Ostali prisotni: Vida Muhič (zapisnikarica) 

Predsednik predlagal   

dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 

2. Imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 31. 12. 2020–30. 12. 2025. 

3. Predlogi in pobude. 

Dnevni red je bil s strani navzočih soglasno potrjen, zato so pričeli z delom. 

K točki 1  

Pregled sklepov ter potrditev zapisnika 1. sestanka. 

Zapisnik 2. sestanka so člani ponovno prejeli v gradivu. Predsednik je na kratko povzel vsebino in 

sklepe. Ugotovil je, da so sklepi realizirani. LDN šole je sedaj objavljen tudi na spletni strani. Navzoče je 

povabil, da podajo morebitne pripombe na zapisnik. Predstavnica Občine Mirna Peč je predlagala dva 

popravka oz. dopolnitve v 7. točki.  Predlaga, da se sedmi odstavek  »Mnenje občinske predstavnice je 

bilo, da se za vodjo bolje izkaže moški« spremeni v »Mnenje občinske predstavnice je bilo, da po 

izkušnjah v pretežno ženskih kolektivih moški lažje vodi kolektiv kot ženska.« Pred desetim odstavkom 

7. točke naj se doda naslednji stavek: »Predstavnica Občine je pojasnila, da osebno ni rekla, da ostali 

kandidati nimajo omenjenih kvalitet, je pa na podlagi predstavitev in ostalih informacij o kandidatih 

dobila občutek, da g. Avsec te kvalitete ima.«  

Člani so se strinjali z dopolnitvijo.  

Pogovarjali so se tudi o navajanju komentarjev. Zaradi varovanja podatkov so se v zapisniku izognili 

navajanju konkretnih imen, kar je za nekatere moteče. Strinjali so se, da za konkretni sestanek ostane 

tako, za v bodoče so bodo pogovorili na enem izmed naslednjih sestankov. 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato so sprejeli  

SKLEP 1:  

Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik 2. sestanka s predlagano dopolnitvijo v 7. točki. 

K točki 2 

Imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 31. 12. 2020–30. 12. 2025. 

Predsednik je seznanil navzoče, da je ministrstvo podalo pozitivno mnenje k predlogu za imenovanje 

Basye Majde Čengija za ravnateljico Osnovne šole Toneta Pavčka. Soglasje so prejeli 25. 11. 2020. 

Predlagal je sprejem sklepa o imenovanju. Soglasno z dvigom rok so potrdili  

 



SKLEP 2: 

Svet Osnovne šole Toneta Pavčka za ravnateljico zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka za mandatno 

obdobje od 31. 12. 2020 do 30. 12. 2025 imenuje Basyo Majdo Čengija, rojeno 18. 11. 1971,  ki 

izpolnjuje pogoje po 2. odstavku 53. člena ZOFVI. 

V nadaljevanju je seznanil navzoče, da je dosedanji ravnatelj vložil odpoved delovnega razmerja zaradi 

upokojitve. Soglasno so potrdili  

SKLEP 3: 

Ravnatelju Danijelu Brezovarju se 30. 12. 2020 prekine delovno razmerje zaradi upokojitve. 

K točki 2 

Predlogi in pobude 

Članico je zanimalo, kdaj bo naslednja seja. Pojasnili so ji, da bo predvidoma konec meseca februarja 

ali v prvih dneh marca, ko se bodo seznanili za zaključnim računom in ostalimi finančnimi poročili.  

Predstavnik staršev je izpostavil problematiko pouka na daljavo. Zanima ga, če so seznanjeni, s 

kakšnimi težavami se srečujejo učenci in njihovi starši. Predlaga, da se v težavah obrnejo na katero 

izmed dobrodelnih organizacij (Karitas, Rdeči križ), ki razpolagajo s prostovoljci, ki so pripravljeni 

kakorkoli pomagati. Meni, da stiske so, vendar se tisti, ki zares potrebujejo pomoč, ne želijo izpostaviti, 

zato prosi, da če kdo opazi potrebe po kakršnikoli pomoči, to sporoči pristojnim, da bodo lahko 

ustrezno ukrepali. Predstavnica Občine je pojasnila, da se je na ponudbo za koriščenje toplega obroka 

iz šolske kuhinje javilo zelo malo učencev, dijakov pa nič.  

Predstavnica vrtca je povedala, da se je vrtec vključil v dobrodelno akcijo izdelave voščilnic za starejše, 

ki jih bodo prostovoljci v decembru razdelili po domovih. 

Zaključili so s pozitivnimi mislimi, da bi se stiske uspešno prebrodile in da se delo čimprej vrne v stare 

tirnice.  

Sestanek je bil zaključen ob 19.32. 

 

Številka: 900-2/2020/8 

Datum: 4. 12. 2020 

 

 

Zapisnikarica      Predsednik sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič      Klemen Kramar 

 


