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Z A P I S N I K 

 

29. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka, ki je bil v ponedeljek, 29. 2. 2016, ob  

18. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Tatjana Kupljenik, Justina Drenik Andreja Rafeq Obrekar, Milan Ovnik, Janez 

Zupančič, Cesar Tanja, Zvonko Papež, Damjan Zupančič 

 

Ostali prisotni: Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnatelja, vodja 

vrtca), Milena Murn (računovodkinja), Vida Muhič (poslovna sekretarka), Maja Oštir 

(zapisnikarica)  

 

Opravičeno odsotni: Nataša Trajkovski, Mojca Žefran, Franci Rovšek 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov preteklih sestankov. 

2. Poročila inventurnih komisij. 

3. Finančno poročilo za leto 2015 in plan za leto 2016 in kadrovski načrt za leto 2016. 

4. Poročilo o realizaciji učno-vzgojnega programa v 1. ocenjevalnem obdobju. 

5. Poročilo o delovanju šolskega sklada in potrditev plana za leto 2016. 

6. Urejanje odnosov v zavodu. 

7. Predlogi in pobude. 

8. Ugotavljanje uspešnosti ravnatelja. 

 

 

Sestanek je vodila predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka Tatjana Kupljenik, ki je k dnevnemu 

redu pod točko 3 predlagala še obravnavo kadrovskega načrta za leto 2016. Prisotni so se z 

dnevnim redom strinjali. 

 

 

SKLEP 1: 

 

Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil predlagani dnevni red sestanka.  

 

K točki 1 

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče, ugotovila sklepčnost in povzela pomembnejše 

ugotovitve in uresničevanje sklepov predhodnih sej. Člani so skupaj z vabilom prejeli 

zapisnik 27. in 28. sestanka sveta OŠ Toneta Pavčka. Zapisnik 27. sestanka se nanaša na 

postopek imenovanja ravnatelja za novo mandatno obdobje. Zapisnik 28. sestanka, ki je 

potekal korespondenčno, pa se je nanašal na pridobitev soglasja za nadomestno zaposlitev 
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svetovalne delavke in učiteljice slovenščine na bolniškem in porodniškem dopustu. Ker so se 

spremenile okoliščine in bo delavka predvidoma do porodniške odsotnosti še delala, postopek 

nadomestne zaposlitve ni bil izpeljan. 

 

 

SKLEP 2:  

 

Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rokom potrdil realizacijo sklepov 27. in 28. 

sestanka in potrdil oba zapisnika.  

 

 

K točki 2 

 

Delo inventurnih komisij je predstavila Vida Muhič. Članom petih komisij so bili izdani 

sklepi za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, za popis zalog živil v kuhinji, za 

popis denarnih sredstev in terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2015. Popis osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja je v šoli in vrtcu potekal s pomočjo optičnega čitalca. Ugotovljeno je 

bilo, da je nekaj nalepk z inventarja odpadlo ali pa so bile uničene, zato je komisija 

predlagala, da se manjkajoče nalepke nadomesti z novimi. Inventurna komisija je nekaj 

opreme predlagala tudi za odpis, gre večinoma za staro, neuporabno in nepopravljivo opremo 

(polomljeni stoli iz jedilnice, tiskalnik, poškodovana kuhinjska posoda). Nekaj opreme pa je 

bilo odpeljane na staro šolo, ker se ne uporablja več (tabla, klima, omare za ležalnike).  

V času poletnih počitnic je potekala inventura tudi v knjižnici. Komisija je ugotovila, da je 

448 enot gradiva za odpis. Vrednost knjig in knjigovodsko stanje knjig se še iz preteklih let  

ni ujemalo, zato smo v letošnjem letu stanja uskladili in do neskladja ne bo več prihajalo. 

Knjige se od leta 2013 vodijo v programu Cobis.    

Inventurne komisije za popis terjatev in obveznosti so popisale tudi stanje sredstev, terjatev in 

obveznosti. Ugotovile so, da ima šola nekaj neporavnanih terjatev za varstvo in prehrano 

otrok. Še vedno se srečujemo s finančno nedisciplino, saj nekateri starši kljub opozorilom 

obveznosti ne plačujejo, nekateri plačujejo z enomesečno zamudo, starejše terjatve pa so v 

postopku izvršbe. Obveznosti do dobaviteljev so se poravnavale tekoče po dnevih zapadlosti, 

obveznosti do delavcev pa so bile poravnane pri izplačilu osebnega dohodka v januarju 2016. 

Inventurna komisija je popisala tudi stanje zalog v kuhinji in na osnovi prejemov in porabe 

ugotovila manjša odstopanja, ki pa so običajna. Nekoliko večja odstopanja so se pojavila le 

pri razsutem blagu in pri porcijskem pakiranju. Vsi popisi inventurnih komisij so bili 

usklajeni tudi s knjigovodskim stanjem.  

 

Tanja Cesar je povprašala, ali se trend neplačevanja obveznosti do zavoda spreminja. Vida 

Muhič je pojasnila, da dolžnike redno opominjamo in jim sproti pošiljamo opomine. Milena 

Murn pa je obrazložila, da gre za obračun celega meseca decembra ter, da so bile položnice 

izstavljene v januarju. 

 

Zvonko Papež je povprašal, kako je glede plačil s strani Občine. Milena Murn je pojasnila, da 

občina s plačili za varstvo zamuja od 10. meseca in v primerjavi z lanskim letom, ko je bila s 
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plačili v še večji zamudi, se situacija letos izboljšuje. V letu 2015 je denarni tok tako 

pozitiven. Dodala je, da nas iz Občine vsak mesec obvestijo o datumu in znesku nakazil. Tako 

tudi lažje načrtujemo izdatke. Tudi ravnatelj je pojasnil, da težav pri poslovanju z Občino 

nimamo, ter da se vsak mesec dogovorimo za plačila.  

 

SKLEP 3:  

 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom inventurnih komisij in odpisi za leto 

2015. 

 

K točki 3:  

 

Finančno poročilo za leto 2015 in plan za leto 2016, ki so ga člani prejeli z vabilom, je 

predstavila računovodkinja Milena Murn. Vsi prihodki za leto 2015 so bili za 4,49 % večji kot 

leta 2014. Povečali so se tako prihodki od ministrstva kot prihodki iz proračuna Občine. 

Zaradi večjega števila upravičencev do subvencij so bili nižji le prihodki od plačil staršev. 

Tudi stroški za leto 2015 so bili za 4,16 % večji od preteklega leta. Kljub trudu, da bi stroškov 

bilo čim manj, je vseeno prišlo do odstopanja od plana. Večji kot preteklo leto so bili stroški 

za živila, za kuhinjo, stroški projektov, izobraževanj, stroški za vzdrževanje objekta. Presežek 

prihodkov nad odhodki za leto 2015 je za 78,44 % večji kot preteklo leto.  

 

Milan Ovnik je povedal, da so letos učenci, ki so se fotografirali, po pošti dobivali položnice 

za plačilo slik direktno od izvajalca. Povprašal je o možnosti, da bi položnice za plačilo slik 

dobila ena družina s skupnim zneskom in ne vsak član oziroma učenec posebej, saj to 

predstavlja strošek pri plačilu provizij. Ravnatelj je obljubil, da bomo to predlagali izvajalcu. 

Vida Muhič pa je dodala, da smo z letošnjim letom zaradi uvedbe davčnih blagajn prenehali 

poslovati z gotovino in tako plačila v gotovini ne gredo več preko šole.  

 

Zvonko Papež je povprašal, kako je s povečanim obsegom dela in bolniškimi odsotnostmi. 

Ravnatelj in Milena Murn sta razložila, da imajo vsi učitelji povečan obseg dela. Bolniške 

odsotnosti se nadomeščajo med zaposlenimi znotraj zavoda, s soglasjem Občine in v vrtcu s 

študentskim delom.  

 

 

SKLEP 4: 

 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2015 in planom za 

leto 2016. 

 

Kadrovski načrt za leto 2016 je predstavil ravnatelj. Razložil je, da za leto 2016 povečanja 

števila zaposlenih ne načrtujemo. Omenil pa je, da se število zaposlenih v vrtcu lahko 

zmanjša, če ne bo dovolj vpisanih otrok in bomo primorani zmanjšati število oddelkov na 9. 

Število vpisanih otrok bo znano konec marca, ko bo zaključen vpisni postopek. V šolskem 

letu 2016/2017 pa bomo morali delo racionalno razporediti, da bodo vsi učitelji polno 
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zaposleni. V kolikor bo tudi v vrtcu 10 oddelkov, bomo zaradi povečanja števila oddelkov v 

šoli, primorani iskati dodatne prostore izven šole.  

 

SKLEP 5:  

 

Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil kadrovski načrt za leto 2016. 

 

K točki 4:  

 

Poročilo o učno-vzgojnem delu v vrtcu je predstavila vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

 

Vpis otrok v vrtec bo za šolsko leto 2016/2017 potekal od 14. 3. 2016 do 18. 3. 2016. 

Komisija za sprejem otrok v vrtec je obravnavala štiri vloge, ki so uvrščene na čakalni 

seznam. Sicer delo v vrtcu poteka po kurikulu in skladno z letnim delovnim načrtom. 

Kadrovska struktura zaposlenih je ustrezna, štiri strokovne delavke so na porodniškem 

dopustu. Bolniške in druge odsotnosti nadomeščamo z delavko, ki pokriva sočasnost in s 

študentkami pedagoške fakultete. V letošnjem letu imamo preko Zavoda RS za zaposlovanje 

odobren program javnega dela, predvidoma bo javna delavka pričela z delom v tem mesecu 

štiri ure dnevno. Urnik dela strokovnih delavk prilagajamo potrebam otrok, največ otrok je 

prisotnih med 7.30 in 15.00. Poslovni čas vrtca večini staršev ustreza, še vedno pa je nekaj 

staršev, ki otroka pripeljejo v skupino po 8. uri , s čimer motijo delovni proces. Nekateri starši 

pa so zaradi službenega urnika podali tudi vlogo za podaljšano bivanje otroka v vrtcu nad 

devet ur s potrditvijo delodajalca. Prostorski pogoji so solidni, oteženo je delo le v dveh 

igralnicah, kjer mize zavzemajo večino prostora. 

 

V letošnjem letu obeležujemo 20-letnico Cepetavčka bralčka. V ta namen zbiramo rabljene 

knjige, otroci pridno obiskujejo knjižnico in sodelujejo v bralnem projektu, uredili smo 

pravljični kotiček, izdana bo tudi slikanica. Ustanovljena je tudi dramska skupina otrok in 

dramska skupina strokovnih delavk.  

 

Vzgojno-učni proces v vrtcu je popestren z različnimi dodatnimi dejavnostmi, obogatitvenim 

programom in celoletnimi projekti. Ogledali smo si tri gledališke predstave, 39 otrok je 

letovalo v vrtcu v naravi v CŠOD Lipa, od oktobra pa se izvaja tudi tečaj angleščine.  

 

Vodja vrtca je pohvalila tudi podporo in sodelovanje s starši, ki se govorilnih ur in roditeljskih 

sestankov redno udeležujejo. Prav tako starši svoj čas radi namenjajo praznovanjem rojstnih 

dnevov, popoldanskim druženjem, dobro je bil obiskan tudi dan odprtih vrat. Izpostavila je le 

nizko udeležbo staršev na predavanju za starše.  

Pohvalila je tudi delo strokovnih delavk, ki se zelo trudijo, da otrokom pripravijo čim več 

kakovostnih in bogatih vsebin. Redno se udeležujejo pedagoških konferenc, dodatnih 

izobraževanj, aktivno sodelujejo v strokovnih aktivih in kolegijih. Ravnatelj in vodja vrtca 

redno izvajata tudi hospitacije. Nekaj študentk v vrtcu opravlja tudi pedagoško prakso.  
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Tanja Cesar je v imenu staršev skupine Medenjaki in Skalnih mišk pohvalila dobro 

organizacijo vrtca v naravi. Starši so bili z izvedbo zadovoljni. Ravnatelj in vodja vrtca sta 

dodala, da vrtec v naravi načrtujemo tudi za prihodnja leta. Otroci v starostnem obdobju 4-5 

let pa bodo letos doživeli noč v vrtcu. Otroci tako s takšnimi aktivnostmi spoznavajo prve 

korake k samostojnosti in se navajajo na daljšo odsotnost od staršev.   

 

Poročilo o učno-vzgojnem delu v šoli v 1. ocenjevalnem obdobju je predstavil ravnatelj. 

 

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je šolo obiskovalo 266 učencev. Predmetnik in učne 

načrte smo uresničevali tako, kot smo si jih zastavili v letnem delovnem načrtu. Kadrovska 

struktura zaposlenih je ustrezno pokrita, s 1. 11. 2015 smo zaposlili hišnika, tri učiteljice pa so 

na porodniškem dopustu. Na šoli je bilo narejenih kar nekaj nujnih vzdrževalnih del. Popravili 

smo del centralne napeljave, hidroizolacijo stene, težave imamo v likovni učilnici, kjer ob 

deževju pušča streha in z žarnicami, ki pregorevajo in jih je potrebno pogosto menjati. V 

spomladanskih in jesenskih mesecih sta zaradi vročine pouk in delo otežena v učilnicah 1. 

triade, kjer temperatura v prostorih naraste tudi do 28 stopinj.  

  

Sicer pouk na šoli poteka brez večjih motenj, skladno z načrtovanim se izvajata dodatni in 

dopolnilni pouk, oddelek podaljšanega bivanja, za učence 1. razreda je organizirano jutranje 

varstvo, v 3. razredu se izvaja fakultativni pouk, med neobveznimi izbirnimi predmeti pa v 1. 

razredu izvajamo angleščino, v 4. in 5. pouk tehnike, računalništva in nemščine, v 8. razredu 

francoščino. 

S težavami se srečujemo pri izvajanju športne vzgoje, za katero nimamo ustreznih površin. 

Športna vzgoja se izvaja v telovadnici na stari šoli v blok urah. Težave pa so tudi pri izvedbi 

interesnih dejavnosti, ki so vezane na telovadnico, do koder nimamo organiziranega prevoza. 

Šolski prevozi potekajo skladno z urnikom, zopet so se pojavile težave z voznikom avtobusa. 

Učenci 7. razreda se pritožujejo nad neprimernim obnašanjem voznika, ki naj bi z njimi 

fizično in verbalno obračunaval, prehitro vozil, uporabljal mobitel in med vožnjo kadil. 

Voznik se je pritožil tudi nad učenci, ki naj ne bi upoštevali pravil, na avtobusu so uničevali 

opremo, hodili med vožnjo, uporabljali kletvice. O tem so bili obveščeni tudi starši, razredniki 

pa so učence seznanili s Pravili o varnosti in obnašanju v cestnem prometu.  

 

Skladno z načrtovanim sta bili izpeljani dve šoli v naravi in regijsko tekmovanje iz angleščine 

in slovenščine. V prihodnjih mesecih nas čaka še organizacija regijskega tekmovanja iz fizike 

in izvedba šole v naravi za 3. razred v CŠOD Burja. Uspešni in prizadevni učenci se bodo v 

juniju udeležili Tabora raziskovanja in kreativnosti v CŠOD Rak. Učenci 6. in 9. razreda pa 

bodo svoje znanje pokazali pri nacionalnem preverjanju znanja v mesecu maju.  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju pohvalil učence, ki so se udeleževali različnih tekmovanj. Dekleta 

so zmagala na šahovskem tekmovanju, ena učenka pa je zlato priznanje osvojila pri 

angleščini. Spremenjena je bila vsebina tehniškega in kulturnega dneva. Odločili smo se, da 

bo kulturni dan na šoli posvečen Tonetu Pavčku. Tako smo spomin nanj obeležili na dan 

njegove smrti 21. oktobra, v naslednjih letih pa bomo kulturni dan obeleževali na dan 

njegovega rojstva.  



6 
 

Šolski vsakdan so popestrile ekskurzije, obiski predstav, športni, tehnični dnevi, prireditve, 

proslave in celoletni projekti. Uspešno je bila izpeljana 9. likovna ustvarjalnica in 2. natečaj 

Pavčkovih vitic. Na šoli nadaljujemo s projekti Gasilstvo v Mirni Peči, Turizmu pomaga 

lastna glava, Simbioza giba, Zdrava šola, Shema šolskega sadja. V okviru projekta Eko-šola je 

naša šola pristopila k projektu Kemso, katerega namen je zbiranje kartonske embalaže, ki se 

predela v higienski papir. Ker smo embalažo pridno zbirali, smo za poskusno obdobje na šoli 

namestili nove podajalnike in higienski papir.  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju pohvalil delo svetovalne službe, ki je že pripravila 

individualizirane načrte za učence s posebnimi potrebami in za delo z nadarjenimi. Dodatno 

strokovno pomoč izvajajo tako notranji kot zunanji sodelavci. Uspešno poteka delo v 

knjižnici, knjižnično zbirko tudi mesečno dopolnjujemo. Strokovni delavci se redno 

udeležujejo pedagoških konferenc, govorilne ure in roditeljski sestanki se redno izvajajo, 

pritožb s strani staršev ni. Med učenci 7. in 8. razreda je bilo izrečenih nekaj vzgojnih ukrepov 

zaradi fizičnega obračunavanja in neprimernega odnosa do zaposlenih. Na jedilnik šolske 

prehrane so se pritožili učenci 7. in 8. razreda, a ravnatelj v kvaliteto prehrane ne dvomi. Gre 

bolj za želje učencev, ki odstopajo od smernic zdrave prehrane. 

 

Ravnatelj skozi celo leto spremlja učno-vzgojno delo strokovnih delavcev, v februarju je 

pričel s hospitacijami, med katerimi je opravil eno nenapovedano. Pri matematiki je tako pri 

preverjanju znanja po njegovem mnenju prišlo do resnega odstopanja od strokovnih meril, o 

čemer je seznanil tudi predsednico sveta zavoda in predsednico sindikata šole. 

Pomanjkljivosti opaža tudi pri delu nekaterih strokovnih aktivov, zato je večja pozornost 

namenjena strokovnemu izpopolnjevanju vodij strokovnih aktivov v okviru Šole za ravnatelje. 

V strokovno izobraževanje sta vključeni vodja aktiva slovenščine in matematike. Takšna 

izobraževanja so bila že izvedena med strokovnimi delavkami v vrtcu in so pokazala odličen 

rezultat. Ker se zavzema za čim boljše strokovno delo na posameznih predmetnih področjih, 

se bo ravnatelj izobraževanj udeležil tudi sam. Ravnatelj je tudi manj zadovoljen z delom v 

oddelku podaljšanega bivanja, kjer opaža premalo ustvarjalnih vsebin. Tako bo večja 

pozornost namenjena načrtovanju dejavnosti v oddelku, o čemer bodo govorili tudi na aktivih.  

 

Milan Ovnik je podal pritožbo glede prepoznega obveščanja staršev o pojavu salmonele v 

vrtcu. Dodal je, da so bili o okužbi prepozno obveščeni in da bi morala biti obvestila za starše 

bolj ažurna. Starši otroka okuženega s salmonelo so vrtec obvestili v torek, šele v petek pa je 

bil opravljen inšpekcijski pregled in takrat so bili obveščeni tudi starši. Vodja vrtca je 

pojasnila, da s pregledom ni bil ugotovljen dan okužbe, prav tako, da vzrok okužbe ni bil v 

šolski prehrani. Šlo je za otroka, ki je v skupini pogosto manjkal. Vodja vrtca je pojasnila, da 

je morda res prepozno obvestila starše, a da je odreagirala, ko so bile podane dokončne 

ugotovitve pregleda.  

 

Zvonko Papež je povprašal, ali se disciplina učencev poslabšuje, saj opaža, da se otroci 

zadržujejo po gostilnah. Ravnatelj pa opaža, da učenci pogosto zahajajo v trgovino in 

kupujejo nezdrave prigrizke in energetske pijače. Dodal je, da so to dejavniki, ki se morajo 
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reševati skupaj s starši, in da je bilo izrečenih tudi nekaj vzgojnih ukrepov, a je vedenjska 

slika na šoli ugodna in večjih odklonov ne zaznavamo.  

Janez Zupančič je povprašal glede luči in visokih temperatur v učilnicah. Ravnatelj je razložil, 

da temperatura v učilnicah 1. triade v spomladanskih in jesenskih mesecih naraste tudi do 28 

stopinj, medtem ko v učilnicah 2. in 3. triade teh težav ni, ker so nameščene žaluzije. Glede 

žarnic je ravnatelj pojasnil, da smo v sanitarijah poskusno namestili led diode. Težavo vidi v 

tem, da so vrata odprta in senzor zazna vsak gib in tako luči neprestano gorijo.  

Damjan Zupančič je imel predlog, da v 1. triadi na okna namestimo zrcalne folije, ki delno 

preprečujejo vdor sončnih žarkov. Ravnatelj si prizadeva, da se bo čimprej našla ustrezna 

rešitev. Gre za veliko površino, razmisliti pa je treba tudi o finančnih posledicah.  

 

 

SKLEP 6:  

 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom šole in vrtca v 1. prvem ocenjevalnem 

obdobju. 

 

 

K točki 5: 

 

Ravnatelj je predstavil poročilo šolskega sklada šole in vrtca za leto 2015. Sredstva smo v 

preteklem letu prejeli s pomočjo donacij, bazarja, nekaj sredstev pa je ostalo iz ostanka 

prihodkov iz leta 2014. V letu 2015 pa smo iz šolskega sklada sofinancirali prevoze na 

ekskurzije, šolo in vrtec v naravi, tabor nadarjenih v Veržeju, ekskurzijo v London, program 

Kolesarčki. Podobno poslovanje načrtujemo tudi za letošnje leto, ko bo del stroškov iz 

šolskega sklada namenjenih  ekskurziji v Salzburg, taboru nadarjenih v CŠOD Rakov 

Škocjan, stroškom prevoza v šolo v naravi, vrtca v naravi in izvajanju angleščine v vrtcu.  

 

Janez Zupančič je povprašal, kako otroci sprejemajo angleščino v tako zgodnjem starostnem 

obdobju. Tatjana Kupljenik, ki angleščino v vrtcu poučuje, je razložila, da učenje poteka 

preko igric, pravljic, pesmic, različnih animacij in da so otroci zelo dojemljivi. Pomembno je, 

da otroci sprejemajo in osvojijo izgovarjanje, kar je dobra popotnica pri nadaljnjem 

izobraževanju. S pisanjem pričnejo šele v 3. razredu, dodala je še, da so s strani staršev le 

pozitivni odzivi. Nekaj težav se pojavlja le zato, ker se angleščina izvaja izven poslovnega 

časa vrtca. Vodja vrtca je dodala, da je to dodatna dejavnost, ki praviloma ne sme posegati v 

redni program vrtca. 

Tanja Cesar je na podlagi svojih izkušenj pohvalila izvajanje angleščine, a je mnenja, da mora 

otrok za učenje pokazati interes.  

 

 

SKLEP 7: 

 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom šolskega sklada in soglasno z dvigom 

rok potrdil program za leto 2016. 
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K točki 6: 

 

V decembru 2015 je bila na seji sveta zavoda izpostavljena problematika odnosov zaposlenih 

v zavodu. Da so odnosi v kolektivu skrhani, je bilo moč opaziti ob predstavitvi kandidature 

ravnatelja za nov mandat. Damjan Zupančič je zato predlagal, da bi se na to temo sestal svet 

šole s predstavniki strokovnih aktivov in sindikata. Predsednica je članom učiteljskega zbora 

posredovala predlagano pobudo in jih pozvala, da svoje stališče izrazijo do konca meseca 

februarja. Odziv in poročilo je prejela le od aktiva 1. triade, od aktiva 2. in 3. pa ne, o čemer 

je obvestila tudi vodstvo šole. V nadaljevanju je predsednica sveta tudi pojasnila, da je 

pregledala poslovnik in zakonodajo in ugotovila, da za reševanje te problematike nima 

pristojnosti.  

 

Navzoči člani so se s predsednico v večini strinjali, da je problematiko potrebno reševati 

znotraj zavoda, da je z njihove strani bil podan le predlog. Damjan Zupančič opaža, da se 

ravnatelj trudi, a problem ni enostranski in k reševanju problematike bi morali pristopiti vsi. 

Meni, da nekateri niso pripravljeni narediti koraka več. 

 

V nadaljevanju je ravnatelj pojasnil svoje stališče glede odnosov. Razložil je, da se učitelji 

malo družijo, ker se večinoma zadržujejo v kabinetih. A večji problem vidi pri posameznikih, 

ki ne prenesejo kritike. Priznal je, da morda včasih ostro nastopi, a vsebina besed ni krivična, 

le nekateri to težko sprejmejo. Rezultat podpore kolektiva pri kandidaturi za ravnatelja ga ne 

skrbi, saj je dobil podobno podporo tudi za prejšnji mandat. Ga pa veseli, da so mu več 

podpore kot pri prejšnjem mandatu, namenili starši in Občina. V večini je s celotno sliko 

kolektiva zadovoljen. Nadaljeval je, da strokovne delavke v vrtcu in v 1. triadi delajo zelo 

dobro, na predmetni stopnji pa je nekaj težav. Dodal je, da so učenci še nekaj let nazaj pri 

matematiki, slovenščini, fiziki dosegali odlične rezultate na tekmovanjih, danes temu ni tako. 

Poudaril je, da se mora delati v dobro otrok in od zaposlenih pričakuje strokovnost, tako si bo 

še naprej prizadeval za dvig kakovosti vzgojno-učnega procesa. 

 

Milan Ovnik je glede na odziv iz srednjih šol povedal, da imajo učenci naše šole visok nivo 

znanja in v srednjih šolah dobro napredujejo. Ravnatelja ta podatek veseli. Člani so se v 

nadaljevanju strinjali, da je prav, da se učence motivira, da so zaposleni z domačimi nalogami 

in da je uspeh učencev različen glede na generacije. 

 

 

K točki 7:  

 

V nadaljevanju je predsednica sveta navzoče pozvala, da podajo morebitne predloge in 

mnenja. 

Tanja Cesar opaža, da učenci pred šolskim vhodom pogosto sedijo na tleh in predlagala 

postavitev klopi. Ravnatelj si je predlog zabeležil. 

Milan Ovnik je povprašal, kako napreduje postopek izgradnje telovadnice. Povedano je bilo, 

da je postopek v teku, na razpis se je javilo 15 ponudnikov in da ima Občina en mesec časa, 

da ponudnika izbere. Damjan Zupančič je dodal, da so cene ponudnikov zelo različne in da bo 
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potrebna skrbna izbira v izogib podpisovanju nadaljnjih aneksov in dodatnih del. Ravnatelj je 

povedal, da je glede postopka optimističen in da telovadnico res pogrešamo.   

 

K točki 8: 

 

Sestanek so ob 20. uri zapustili Andreja Rafeq Obrekar, ravnatelj Danijel Brezovar in 

pomočnica ravnatelja ter vodja vrtca Irena Kozlevčar. Navzoči člani so nadaljevali z zadnjo 

točko dnevnega reda.  

 

Svet OŠ Toneta Pavčka vsako leto oceni delo ravnatelja. Delovno uspešnost ugotavlja na 

podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 

s področja šolstva. Člani so v prilogi vabila prejeli okrožnico pristojnega ministrstva, kjer so 

navedena navodila in predlagani kriteriji ocenjevanja, ki so razdeljeni v štiri kategorije: 

realizacija izvedbe programa, kakovost izvedbe programa, razvojna naravnanost zavoda in 

zagotavljanje materialnih pogojev. Predsednica je na kratko povzela delo ravnatelja po 

predpisanih kriterijih. Program zavoda je bil realiziran in v celoti izpeljan skladno z normativi  

in zastavljenimi cilji. Zaposleni imajo odlične pogoje za delo. Za še kakovostnejši učno-

vzgojni proces je ravnatelj podal analizo in predloge izboljšav. Zaposlenim je omogočil 

izpopolnjevanje na različnih področjih in si prizadeval za izpolnitev materialnih pogojev za 

delovanje zavoda. V nadaljevanju so vsi navzoči člani potrdili maksimalno število odstotkov 

za vse kriterije, s katerimi se ocenjuje uspešnost dela ravnatelja :  

 

 

o realizacija obsega programa:   25 % 

o kakovost izvedbe programa:  35 % 

o razvojna naravnanost programa:  35 %  

o zagotavljanje materialnih pogojev:    5 % 

 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP:  

 

Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno ugotovil, da je ravnatelj Danijel Brezovar dosegel 

100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

 

29. sestanek Sveta OŠ Toneta Pavčka je bil zaključen ob 20.30.  

 

 

 

Zapisala:                     Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 

Maja Oštir            Tatjana Kupljenik 
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Št. dokumenta: 900-1/2016-3 

Mirna Peč, 7. 3. 2016 

 

PRILOGE: 

 

1. Zapisnik 27. sestanka in 28. sestanka sveta šole. 

2. Poročilo o popisu stanja sredstev in virov na dan 31. 12. 2015. 

3. Seznam odpisov. 

4. Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2015. 

5. Plan po načelu poslovnega dogodka. 

6. Poslovanje po denarnem toku. 

7. Kadrovski načrt. 

8. Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2015. 

9. Plan šolskega sklada za leto 2016. 

10. Okrožnica ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja.  


