
Z A P I S N I K 

7. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2022/2023, 

ki je bil v sredo, 28. 9. 2022, ob 18.00 

 

Prisotni člani: Klemen Kramar, Robert Dragan (tudi predstavnik SVIZ), Bernarda Radovan, Melita 

Koračin,  Nataša Rupnik, Aleš Kupljenik in Urška Rapuš Potočnik. 

Opravičeno odsotni: Jože Strojinc, Andrej Hočevar in Blažka Kristan. 

Ostali prisotni: Majda Čengija (ravnateljica), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnateljice za vrtec in vodja 

vrtca), Sanja Pavlinić Vidic (pomočnica ravnateljice). 

Ostali odsotni: Vida Muhič (zapisnikarica). 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo o izidu volitev in imenovanju nadomestne predstavnice zaposlenih v zavodu in 
verifikacija mandata nove članice sveta zavoda 
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. seje 
3. Obravnava poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 za vrtec in 
šolo 
4. Obravnava predloga letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2022/2023 
5. Obravnava predloga cenika za šolsko leto 2022/23 
6. Predlogi in pobude 
 

Navzoči so soglasno sprejeli dnevni red in pričeli z delom.  

 

K točki 1 

Predsednik sveta šole, Klemen Kramar, je predstavil poročilo o izidu volitev in imenovanju nadomestne 

predstavnice zaposlenih v zavodu Melite Koračin in povabil člane sveta šole k verifikaciji mandata nove 

članice sveta zavoda. 

Sklep 1: Svet šole je soglasno potrdil imenovanje nove predstavnice Melite Koračin v svet zavoda.  
 

K točki 2  

Predsednik je predstavil zapisnik 6. seje in zapisnik druge dopisne korespondenčne seje.  

Sklep 2: Svet OŠ Toneta Pavčka je potrdil zapisnik 6. seje in zapisnik 2. korespondenčne seje.  
 

K točki 3 in točki 4 

Ravnateljica Majda Čengija je predstavila realizacijo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 

ter hkrati predstavila predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023. 



Poročala je o zahtevnosti izpeljave vzgojno-izobraževalnega dela zaradi okužb in odsotnosti strokovnih 

delavcev. Načrtovane dejavnosti so bile kljub okužbam izvedene, le ponekod so se datumsko 

razlikovale. Izpostavila je, da bosta, kljub nizki udeležbi staršev na predavanjih za starše, tudi letos 

organizirani dve predavanji. Poudarila je, da si s strani staršev želi višje udeležbe na predavanjih. 

Povedala je, da bodo tudi v letošnjem šolskem letu še vedno posvetili veliko pozornosti varnosti v 

prometu. Pohvalila je sodelovanje s policistom g. Zajcem.   

Nataša Rupnik je pohvalila poročilo letnega delovnega načrta, ker je poglobljeno s cilji in tako jasnejše 

za bralca. Zanimalo jo je, od kod prihaja 18 učencev, ki so vključeni v OŠ Toneta Pavčka iz drugih šolskih 

okolišev ter njihovi razlogi za vpis. Ravnateljica je pojasnila, da so starši, ki so vpisali otroke v OŠ Toneta 

Pavčka, povedali, da je šola lepa in kakovostna, kar sta osnovna razloga.  

Nataša Rupnik je pohvalila sodelovanje šole v številnih projektih. Ravnateljica je pohvalila angažiranost 

učiteljev za vodenje in sodelovanje v projektih ter povedala, da imajo učitelji številne nove ideje in želje 

po projektih, kar pozdravlja.  

Nataša Rupnik je pohvalila organizacijo ob obletnici poimenovanja šole, ravnateljica pa dodala, da bo 

v sklopu obeležja potekala prireditev z gosti.  

Natašo Rupnik je zanimalo, ali se na šoli izvaja neobvezni izbirni predmet francoščina. Pomočnica 

ravnateljice je pojasnila, da so bile v letošnjem letu le tri prijave s strani učencev, kar ne dosega 12 

prijav, zato francoščine niso mogli ponuditi.  

Predsednik sveta šole Klemen Kramar je komentiral menjavo kadra. Omenil je, da je zelo pomemben 

odnos staršev do učiteljev, s katerim ni zadovoljen. Če se odnos staršev ne bo spremenil, bodo ljudje 

odšli. Pogreša večjo podporo s strani staršev.  

Ravnateljica je povedala, da je v slovenskem šolstvu velika kadrovska stiska, kar so učitelji začutili in 

izkoristili priložnost, da zamenjajo delovno mesto, naši strokovni delavci pa so odšli, ker so našli delo 

bližje svojemu domu.  

Aleš Kupljenik je povedal, da v družbi velja učiteljski poklic za manj spoštovanega, država pa je tista, ki 

bi morala poskrbeti za boljši status učitelja.  

Urško Rapuš Potočnik je zanimalo, zakaj prihaja do večjih odsotnosti učencev na športnih dnevih. Po 

besedah nekaterih staršev velja prepričanje, da ni problem, če učenci manjkajo. Robert Dragan je 

pojasnil, da je na zadnjem športnem dnevu, 23. 9. 2022, bilo več učencev odsotnih zaradi bolezni. 

Povedal je, da je letos velika ponudba športnih aktivnosti s strani šole in klubov, tudi brezplačnih. 

Pojavlja se odklonilen odnos do športa. Izrazil je presenečenje nad odločitvijo staršev, da ne podpirajo 

učencev pri gibanju in jim le-tega tudi ne omogočajo. 

 

Pomočnica ravnateljice Irena Kozlevčar je predstavila realizacijo letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2021/2022.   

Klemen Kramar je pohvalil delo pomočnice Irene Kozlevčar, ki je skozi šolsko leto veliko časa bivala v 

skupini. Zanimalo ga je, ali bodo v naslednjem letu odpravljene težave s temperaturo v prvem triletju 

ter s smradom, ki se pojavlja v enoti Polonca. Nataša Rupnik je povedala, da morata šola in vrtec 

povedati, od kod prihaja vonj in poklicati na občino v času neprijetnih vonjav, da bodo prišli pogledat. 

Dodala je, da bo zadeva obravnavana na občini. Ravnateljica je poročala, da je poslala predlog sanacije 

na občino. Predstavnica občine bo naslednji dan prišla v vrtec in si ogledala prostor.  



Bernardo Radovan je zanimalo, ali bo zagotovljeno nadomeščanje strokovnih delavk vrtca v času 

poletnih počitnic, saj v letošnjem letu ni bilo možno izkoristiti dopusta v daljši obliki. Izkoristile so 20 

dni dopusta, tudi javne delavke ni bilo.  

Ravnateljica je povedala, da je bilo vsem delavkam omogočeno zakonsko določeno koriščenje dopusta 

in tudi več. Dodala je, da ni na voljo finančnih sredstev, ki bi zagotavljala pokrivanje nadomeščanj, 

vendar se bo potrudila zagotoviti nadomeščanja s strani študentov, kar pa je dodaten strošek, ki ni v 

ceni vrtca.  

Irena Kozlevčar je pojasnila, da bi bilo veliko lažje organizirati delo v času poletnih počitnic, če bi starši 

dosledneje sporočali odsotnost otrok. Naslednje šolsko leto bo preoblikovala anketo, ki bo staršem 

bližja, in sicer po dnevih. Starše bodo pozvali k vestnejšemu sporočanju odsotnosti, predvsem v času 

poletnih počitnic. Na občini bodo oblikovali nova pravila za rezervacijo.  

 

Pomočnica ravnateljice Irena Kozlevčar je predstavila predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2022/2023. 

Pogovor je tekel o odprtju novega oddelka, za katerega še ni določeno, ali bo odprt ali ne. 

Bernarda Radovan je izpostavila, da si strokovne delavke v enoti Polonca želijo, da bi našli skupno 

rešitev pri uporabi telovadnice.  

Nataša Rupnik je pojasnila, da se bodo čez mesec dni pričela gradbena dela na objektu in bo čebelji 

svet iz muzeja začasno prestavljen v telovadnico. Izpostavila je problem čiščenja, ki v tem trenutku ni 

zagotovljen. Za konec je podala, da se bo pozanimala na občini in vodstvu vrtca posredovala, kateri del 

telovadnice bo prost in kako bodo uredili prostor, da bi bilo možno izvajati gibalne urice.   

 

SKLEP 3: Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje realizacijo LDN šole za šolsko leto 

2021/2022. 

SKLEP 4: Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje predlog LDN šole za šolsko leto 2022/2023. 

SKLEP 5: Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z vzgojno-pedagoškim poročilom vrtca Cepetavček za 

šolsko leto 2021/2022. 

SKLEP 6: Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje predlog LDN vrtca Cepetavček za šolsko 

leto 2022/2023. 

 

K točki 5 

Ravnateljica je predstavila cenik za šolsko leto 2022/2023. Narejen je bil po metodologiji, povzeti po 

Zakonu o šolski prehrani in priporočilih Zavoda za šolstvo. Izračun je zahteval pregled stroškov dela v 

kuhinji, plače, prevoze, kolektivne pogodbe, regres ... Na podlagi izračuna so se nekoliko spremenile 

cene kosil za učenca ter ostale odjemalce.  

SKLEP 6: Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje predlog cenika za šolsko leto 2022/2023. 

 

K točki 6  



Bernardo Radovan je zanimalo, kako je z ureditvijo pešpoti od enote Polonca do vrtca Cepetavček. 

Nataša Rupnik je pojasnila, da žal še ni vidnega napredka glede ureditve poti.  

Ravnateljica je pojasnila napredek pri urejanju temperature v prvem triletju. Povedala je, da je bil s 

strani strokovnjakov narejen celotni pregled šole. Predlagani so ukrepi za povečanje energijske 

učinkovitosti, s tem bi bili izboljšani pogoji bivanja, stavba pa bi bila uvrščena energetsko višje na 

lestvici.  

Urška Rapuš Potočnik je predlagala, da se je potrebno pozanimati o morebitnih razpisih, ki bi lahko 

finančno pomagali pri sami izvedbi načrta sanacije.  

 

Predsednik sveta šole OŠ Toneta Pavčka se je zahvalil vsem prisotnim.  

 

Sestanek se je zaključil ob 21. uri.  

 

Številka: 900-2/2020/20  

Mirna Peč, 30. 9. 2022 

 

Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta OŠ Toneta Pavčka  

Sanja Pavlinić Vidic                                                                          Klemen Kramar 

 

 

 

 

Priloge: 

- Zapisnik o volitvah predstavnikov šole in vrtca v svet šole 
- Zapisnik 7. seje sveta zavoda 
- Poročila o realizaciji LDN 2021/2022 za vrtec in šolo, 
- Predlog LDN za šolsko leto 2022/2022 za vrtec in šolo 
- Predlog cenika za šolsko leto 2022/23 


