
Z A P I S N I K 

32. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2015/2016, 

        ki je bil v ponedeljek, 13. 6. 2016, ob 18. uri v zbornici šole 

 

Prisotni člani: Tatjana Kupljenik, Mojca Žefran, Nataša Trajkovski, Milan Ovnik, Tanja 

Cesar, Damjan Zupančič, Zvonko Papež in Janez Zupančič 

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

vrtca), Vida Muhič (zapisnikarica) 

Opravičeno odsotni: Andreja Rafeq Obrekar, Justina Drenik, Franci Rovšek 

Ostali odsotni: / 

Predsednica Tatjana Kupljenik je pozdravila navzoče in predlagala  

dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka 

2. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2016  

3. Razpis volitev predstavnikov v svet šole in imenovanje volilne komisije  

4. Predlogi in pobude 

 

Navzoči so se s predlaganimi dnevnim redom strinjali. 

K točki 1  

Člani so skupaj z vabilom prejeli zapisnike zadnjih treh sestankov. Predsednica je na kratko 

povzela sklepe. Prisotni niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet  

 

SKLEP 1:  

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje zapisnik 29. sestanka in 30. ter 31.  

korespondenčne seje. 

 

K točki 2 

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

 

V vrtec je trenutno vključenih 184 otrok v 10 oddelkih. Izpisi ob zaključku vrtca potekajo in v 

poletnih mesecih bodo lahko vključili otroke s čakalnega seznama. Za naslednje leto so prejeli 

26 vlog, od tega 4 starši niso podpisali pogodbe o vključitvi. Program predšolske vzgoje 

poteka skladno z načrtovanim. Prostorski pogoji so dobri. Ugotavljajo, da so oddelki z 

galerijami premajhni za 24 otrok, zato je bil občini ustanoviteljici podan predlog za 



zmanjšanje normativa števila otrok na oddelek. Kljub soočanju z dolgotrajnimi bolniškami je 

vrtec z dvema javnima delavkama ustrezno kadrovsko zaseden. Vzgojno delo je bilo 

povezano s praznovanjem 20-letnice Cepetavčka bralčka, ki so jo uspešno zaključili s 

prireditvijo in razstavo. V vrtcu delujeta dve gledališki skupini – ena otroška in ena s strani 

delavk. Obogatitvene dejavnosti so bile v celoti realizirane. Skozi celo leto so potekali 

projekti (Ekovrtec, Portfolio, Čutna pot, Zlati sonček).  Strokovne delavke se trudijo, da so 

vsakodnevne vsebine v vrtcu kakovostne. Delo je bilo bogato, otroci so imeli možnost 

vključevati se v različne dejavnosti. Napredek je opazen. Redno se udeležujejo izobraževanj 

in pedagoških konferenc. V okviru Šole za ravnatelje so se strokovne delavke vključile v 

izobraževanje Usposabljanje za samoevalvacijo. Z delavnicami tako nadgrajujejo svoje znanje 

in iščejo različne načine k čim boljšemu vzgojnemu delovanju. Dobro so sodelovali tudi s 

starši in okoljem. 

 

Poročilo o učno-vzgojnem delu v šoli je podal ravnatelj Danijel Brezovar. 

 

Od zadnjega sestanka so aktivno potekale vse načrtovane dejavnosti (dnevi dejavnosti, 

zaključek projektov, delo z nadarjenimi). Izpeljane so bile vse šole v naravi, zaključen je 

kolesarki izpit, uspešno je bil zaključen celoletni projekt o gasilstvu v Mirni Peči, odmeven pa 

je bil tudi koncert šolskih pevskih zborov. Ravnatelj aktivnosti na učno-vzgojnem področju 

ocenjuje kot uspešne, kar je plod kvalitetnega dela. Učenci so bili uspešni in prizadevni na 

tekmovanjih, prireditvah in natečajih, tako v šoli kot tudi izven nje in dosegli lepe rezultate.  

Znani so dosežki nacionalnih preizkusov znanja. Znanje učencev 6. in 9. razreda je pri vseh 

predmetih nad državnim povprečjem. V 6. razredu čakajo na odgovore na ugovore. Strokovni  

delavci bodo napravili temeljito analizo rezultatov, na podlagi katerih bodo sprejeli usmeritve 

za naslednje šolsko leto. Letos zaključuje uspešna generacija devetošolcev, ki je dosegla 

veliko uspehov na različnih področjih. Žal pa imajo 3 učenci popravne izpite pri petih 

predmetih.  V zadnjih tednih jih čaka še preizkus plavanja, nagradni izlet za najuspešnejše 

učence, valeta za zaključna razreda in zaključna prireditev. 

Strokovne delavce čaka ocenjevalna konferenca, priprava novega letnega delovnega načrta in 

intenzivne priprave na novo šolsko leto.  

Predsednica se je zahvalila za poročili.  

Razprave ni bilo, zato je predlagala, da se sprejme sklep, ki so ga prisotni člani soglasno 

potrdili. 

 

SKLEP 2: 

 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročili o učno-vzgojnem delu v šoli in vrtcu.  

 

 K 3. točki 

 

Predsednica je seznanila navzoče, da septembra poteče mandat sedanji sestavi sveta šole, zato 

je potrebno izpeljati postopek imenovanja novih članov. Z gradivom so prejeli predloge 

sklepov, ki se nanašajo na potek imenovanja. 

 



Člani so bili mnenja, da so predlagani sklepi preobširni. Zato so predlagali nove. 

 

SKLEP 3:  

 

Svet šole razpisuje na osnovi določil 46. in 47. člena ZOFVI (Ur. l. RS 16/07 UPB5, 

36/08, 58/09 in 64/09) in v skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka (Ur. l. RS 17/2002, 36/2008, 

107/2009, 81/2012) redne volitve za izvolitev članov v svet zavoda v sestavi pet članov iz 

zavoda, trije predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki sveta staršev. 

Volitve in imenovanja predstavnikov v svet zavoda naj se izvedejo do 26. 9. 2016 oz. do 

izteka mandata. 

 

 

SKLEP 4:  

 

Na podlagi določil 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka svet šole imenuje tričlansko volilno komisijo z 

namestniki, in sicer:  

 

1. predsednik Zvonko Papež,  

2. članica Tatjana Kupljenik,  

3. članica Tanja Cesar,  

4. namestnik predsednika Janez Zupančič, 

5. namestnica članice Vida Muhič,  

6. namestnik članice Franci Rovšek.  

 

Volilno komisijo svet imenuje za izvedbo volitev.  

 

 

SKLEP 5: 

 

Sklep o razpisu volitev se objavi 29. 6. 2016 na oglasnih deskah v zbornici šole in vrtca. 

V sklepu o razpisu volitev mora biti določen dan volitev (14. 9. 2016) in število članov 

sveta, ki se volijo. 

 

SKLEP 6: 

 

S sklepom o razpisu volitev se obvesti ustanoviteljico, Občino Mirna Peč, in svet staršev 

in se oba zaprosi, da na osnovi 46. člena ZOFVI imenujeta vsak po tri predstavnike v 

svet šole.  

 

 



K točki 4 

 

Predlogi in pobude 

 

Damjan Zupančič je predlagal, da bi se sestanke sklicevalo koledarsko preko programa 

Outlook. Če tega nismo vešči, je ponudil svojo pomoč.  

Ravnatelj je obljubil, da se bomo potrudili in poskusili uvesti ta način obveščanja. 

Zvonko Papež se je zanimal, ali je šola tudi sodelovala v anketi o naboru in stroških delovnih 

zvezkov.  

Milan Ovnik je pojasnil, da si ankete, ki jih vodi zveza sveta staršev, lahko ogledajo za vsak 

razred posebej. Sicer osebno meni, da ima pri izbiri delovnih zvezkov in ostalih gradiv 

prioriteto učitelj. Kot predsednik sveta staršev pa si je prizadeval za zmanjšanje stroškov. 

Tudi ravnatelj je mnenja, da pedagoški delavci na aktivih strokovno presodijo, katere delovne 

zvezke bodo uporabljali. Knjižničarka Nataša Trajkovski je pojasnila, da se cena izbranih 

delovnih zvezkov že nekaj let ne zvišuje oz. se znižuje. Glede neizpolnjenih delovnih zvezkov 

pa bi bila potrebna konkretna informacija. Tudi Milan Ovnik je potrdil, da se je v zadnjih treh 

letih cena znižala za cca. 20 %. 

Tanjo Cesar je zanimalo, kako bo v prihodnjem letu s prostorskimi zmogljivostmi. 

Ravnatelj je pojasnil, da bodo v prihodnjem šolskem letu prostorske zmogljivosti poskušali 

reševati znotraj šole in tako načrtujejo še za prihodnja tri leta. Če se bo trend naraščanja 

števila otrok nadaljeval tudi v bodoče, bo treba iskati rešitve izven šole. Zvonko Papež 

zagotavlja, da bo Občina sledila spremembam.  

Ravnatelj je poročal o poteku izgradnje nove telovadnice. Trenutno pravne službe preverjajo 

pogoje o zagotovitvi stroškov dovoza na gradbišče. Predvidevajo, da se bo gradnja zavlekla v 

jesen, do zime pa naj bi bil objekt pod streho.  

Janez Zupančič je odprl temo, ki so jo obravnavali na sestanku sveta staršev glede predstave, 

ki je bila izvedena v vrtcu in vsebuje vsebine LGBT. Opozarja, da naj bodo strokovni delavci 

pozorni pri izbiri vsebin in ne želi, da se ta usmerjenost vzpodbuja že pri tako majhnih 

otrocih. Zanima ga, kakšna je možnost vpliva staršev.  

Ravnatelj in vodja vrtca sta pojasnila, da je bila predstava v skladu s kurikulumom. Strokovni 

delavci imajo pri izbiri vsebin avtonomijo in hkrati odgovornost, ki jim je zaupana in mora 

biti v skladu s stroko. Pregledala sta cilje v pripravah obeh vzgojiteljic in z njima opravila 

razgovor. Ugotovila sta, da so cilji zapisani v pripravi skladni s kurikulumom. V predstavi 

niso zaznali nič takega, kar je bilo izpostavljeno v vprašanju za svet staršev. Predstavljena je 

bila zgolj informacija, s katero se morajo tudi otroci slej ko prej srečati. Zavod ima nalogo 

vzgajati za strpnost in raznolikost, ne smejo pa prekoračiti meja. Starši imajo možnost vplivati 

na program, ko jim vzgojiteljice na začetku leta predstavijo program dela. Takrat imajo 

pravico podati svoje predloge in pripombe. Na vsebino programa vplivajo tudi pri 

sprejemanju LDN vrtca in šole ter skozi celotno šolsko leto, v okviru roditeljskih sestankov, 

govorilnih ur in drugih srečanj s starši. Sodelovanja staršev pri oblikovanju programa si zelo 

želimo.  



Knjižničarka Nataša Trajkovski je pojasnila, da se slikanica s strani strokovnjakov priporoča 

kot ena boljših. 

Tanja Cesar si je predstavo ogledala in ni zaznala nič spornega. Meni, da je vsebina zgodbe 

lahko stvar interpretacije posameznikov.  

Damjan Zupančič je poudaril, da je pojem družina v zakonodaji jasno opredeljen in da druge 

oblike skupnosti (istospolnih partnerjev) v naši zakonodaji niso bile še opredeljene kot pojem 

družina ter opozoril, da morata pri obravnavi teh tem vrtec in šola to dosledno upoštevati in 

biti pozorna na predpisano izrazoslovje. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.40. 

 

Številka: 900-1/2016/8 

Mirna Peč, 16. 6. 2016 

 

 

 

Zapisnikarica:                                                                    Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič              Tatjana Kupljenik 

 

 

 

 

 

 


