
                                                                      Z A P I S N I K  

5. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka  v šolskem letu 2018/2019, 

        ki je bil v četrtek, 27. 9. 2018, ob 17.30 v zbornici šole 

 

Prisotni člani: Nataša Trajkovski, Nina Golob, Darja Gibičar, Simona Ogulin, Dejan Dular, 

Franci Hrovatič, Mojca Rajšelj, Nataša Rupnik  

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

in vodja vrtca), Sanja Pavlinić Vidic (pomočnica ravnatelja za šolo), Tomaž Bahč (sindikalni 

zaupnik), Vida Muhič (zapisnikarica) 

Opravičeno odsotna: Justina Drenik in Damjan Zupančič 

Odsotni ostali: Franci Rovšek 

Predsednica Nataša Trajkovski je pozdravila navzoče in predlagala   

 

dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. sestanka. 

2. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v uvodnem mesecu. 

3. Obravnava poročila o realizaciji LDN za šol. leto 2017/2018 za šolo in vrtec. 

4. Obravnava in potrditev predloga LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo in vrtec. 

5. Evalvacija, obravnava in sprejem vzgojnega načrta za šol. leto 2018/2019. 

6. Poročilo o delovanju šolskega sklada ter imenovanje predstavnikov šole v upravni 

odbor šolskega sklada. 

7. Obravnava in potrditev cenika za šolsko leto 2018/2019. 

8. Predlogi in pobude. 

 

Navzoči so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato so pričeli z delom. 

Predsednica je prosila poročevalce, naj v poročilih podajo le bistvene poudarke in da naj  več 

časa namenijo razpravi. 

 

K 1. točki  

Navzoči so ponovno prejeli na vpogled zapisnik zadnjega sestanka.  

Predsednica je povzela sklepe, ki so se večinoma nanašali na potrjevanje poročil. Sklep o 

senčenju je bil realiziran. Sklep številka 11, ki se nanaša na izvedbo ankete o ocenjevanju 

učiteljev ni bil realiziran v navedeni obliki, ker je po sklepu sveta staršev prišlo do 

spremembe v dogovoru. Člana sveta staršev sta se pridružila že obstoječi skupini za 

evalvacijo. Povabljena sta bila na sestanek, na katerem so se dogovorili o izpeljavi ankete, ki 

je bila nato tudi realizirana.  

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so sprejeli 

SKLEP 1: Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje zapisnik preteklega sestanka. 



 

K 2. točki 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v uvodnem mesecu. 

Poročilo o uvodnem mesecu v vrtcu je podala vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

V vrtec je bilo ob začetku šolskega leta v 10 oddelkih vključenih 179 otrok, 3 skupine 

drugega starostnega obdobja delujejo na prenovljeni lokaciji starega vrtca. Ob začetku leta so 

imeli nekaj težav s kadrovsko zasedbo in z odpravo pomanjkljivosti v vrtcu Polonca. Sedaj se 

je tudi otroški jok že nekoliko pomiril in delo nemoteno poteka. 

Francija Hrovatiča je zanimalo, ali so bile pomanjkljivosti na igrišču pri vrtcu Polonca, na 

katere so bili opozorjeni na svetu staršev, že odpravljene. Moti ga tudi, da se nekateri 

predstavniki občine ne udeležujejo sestankov. 

Irena Kozlevčar je pojasnila, da je bilo nekaj posegov že opravljenih, nekaj jih pa še čaka. 

Ravnatelj je povedal, da je igrišče v upravljanju Občine. Glede golov se morajo odločiti, ali 

jih bodo popravili ali umaknili z igrišča. Igrišče pri stari šoli se uporablja tudi za večje športne 

aktivnosti učencev, zato je v interesu šole, da se igrišče sanira. Težave zaradi tople vode so 

odpravili, še vedno pa imajo težave zaradi nedelujočega interneta, vendar upajo, da se bo tudi 

to v najkrajšem času rešilo. Sicer je pohvalil, da šola in Občina dobro sodelujeta in da bodo 

vse pomanjkljivosti  korektno uredili.  

Poročilo o uvodnem mesecu v šoli je podal ravnatelj Danijel Brezovar. 

Tudi v šoli so se zaradi novih vpisov ob začetku šolskega leta pojavile kadrovske težave. S 

pomočnico sta veliko časa namenila ureditvi delovnega časa zaposlenih, ki ga je bilo potrebno 

uskladiti z novo zakonodajo. Pouk poteka brez velikih zapletov. V uvodnem mesecu so 

opravili že veliko dela na področju projektov: Likovna ustvarjalnica, zaključek Pavčkovih 

vitic, priprave na praznovanje 90. letnice rojstva pesnika Toneta Pavčka, prireditev ob odprtju 

muzeja in celodnevna prireditev posvečena Lojzetu Slaku, gostovanje v Latviji … 

SKLEP 2: Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o uvodnem mesecu v vrtcu 

in v šoli in ga potrjuje. 

 

K 3. točki  

O realizaciji LDN za vrtec v šolskem letu 2017/2018 je poročala Irena Kozlevčar. 

Vrtec je v šolskem letu 2017/2018 realiziral vse naloge, ki so jih načrtovali v LDN. Največ so 

težav so imeli z nadomeščanjem bolniških odsotnosti.  

Predstavila je rezultate ankete o zadovoljstvu staršev, ki so jo izvedli ob koncu preteklega 

šolskega leta. Na anketo se je odzvala polovica staršev. Glede zadovoljstva staršev z delom v 

vrtcu so vprašani v velikem številu izrazili zadovoljstvo. Starši dobro poznajo samoevalvacije 

in izboljšave, ki potekajo v vrtcu. Ocenjujejo, da so otroci v tem letu veliko napredovali na 

različnih področjih. Otroci se v vrtcu dobro počutijo. Starši so v veliki večini zelo zadovoljni s 

komunikacijo z vrtcem, ki poteka tako preko eAsistenta, kakor tudi osebno vsakodnevno ob 

prevzemu otrok, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Delo strokovnih delavk je bilo 

ocenjeno z najvišjo oceno 4 (zelo dobro) in nekaj s 3 (dobro). Podali so tudi nekaj mnenj, 

največkrat pohvale. 



Dejana Dularja je zanimalo, ali dobijo posamezniki informacijo, kako so bili ocenjeni. Vodja 

vrtca je odgovorila, da so bili rezultati ankete obravnavani na pedagoški konferenci.  

O realizaciji LDN šole v letu 2017/208 je poročal ravnatelj Danijel Brezovar. 

Program je bil v celoti realiziran, 99 % in več, kar kaže na to, da so bili dnevi dejavnosti 

dobro načrtovani. Dejavnosti so potekale po zastavljenem načrtu. Z dosežki so zadovoljni. 

Uspešni so bili na različnih tekmovanjih, saj so dosegli več srebrnih priznanj kot v preteklem 

letu, nekoliko manj pa je bilo zlatih in bronastih. Predvsem so ponosni na uspeh projekta 

Turizmu pomaga lastna glava, na dosežke šahistov, čebelarjev, ekipe prve pomoči in 

pevskega zbora. Ob zaključku šolskega leta so učence nagradili s priznanji, vendar najvišjega, 

zlatega satja, tudi letos niso podelili. Zelo so bili zadovoljni z dosežki 6. razreda pri 

nacionalnem preverjanju znanja, saj so bili pri vseh predmetih visoko nad državnim 

povprečjem. Prav tako so zadovoljni z dosežki 9. razreda pri slovenščini in kemiji, 

zaskrbljujoče pa je stanje pri matematiki, ki se je poslabšalo in že drugo leto ostaja pod 

povprečjem. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti  odpravljanju vzrokov za nižje 

rezultate, še posebno, ker so isti učenci pri slovenščini in kemiji dosegli rezultate, ki so 

bistveno boljši od državnega povprečja. Vsi projekti, vključno z Erasmus+, so bili uspešno 

realizirani.  

Ravnatelj se je zahvalil sodelavkam in sodelavcem za odgovorno opravljene naloge. 

V razpravi je Dejan Dular podal ugotovitev, da se v šoli že nekaj let kaže šibko naravoslovno 

področje. Povprašal je za mnenje prisotnega učitelja matematike. Le-ta je pojasnil, da vidi 

vzrok takšnemu rezultatu, da učenci 9. razreda preverjanja znanja ne jemljejo resno. Že od 

začetka leta so kazali velik odpor. Pri tekočem preverjanju je znanje boljše, pri NPZ pa tega 

znanja ne pokažejo oz. k reševanju ne pristopijo resno. Izkazalo se je, da so bile nekatere težje 

naloge bolje rešene kot enostavne. Ravnatelj se je z njim ni strinjal, meni, da če bi bilo temu 

tako, bi bili podobni rezultati tudi pri ostalih predmetih. Meni, da je potrebno iskati vzroke v 

načinu pouka. Eden od razlogov pa je gotovo tudi to, da se je ravno pri tej generaciji 

zamenjalo veliko učiteljev. Stalnost učitelja je pri matematiki zelo pomembna. Zadevo bodo 

reševali v okviru strokovnega aktiva. Pomočnica ravnatelja je opozorila, da gre pri matematiki 

tudi za pomanjkanje osnovnih znanj, kot so poštevanka, pisno deljenje … Pri tem predmetu je 

pomembno sprotno delo in sodelovanje učenec–učitelj–starši.  

Dejan Dular je opozoril, da nekateri starši pri matematiki težko pomagajo svojim otrokom, 

ker tudi sami niso vešči določenih postopkov za reševanje. Darja Gibičar je pojasnila, da je 

pomembno, da učenec pride do spoznanja, da če določene snovi ne razume, lahko v šoli 

ponovno prosi za razlago.  

SKLEP 3: Svet OŠ Toneta Pavčka je bil seznanjen s poročilom o realizaciji LDN šole in 

vrtca za šol. leto 2017/2018 in ga soglasno potrjuje.  

 

K 4. točki 

Predlog letnega delovnega načrta za vrtec je predstavila vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

Vrtčevsko leto so začeli s 179 otroki v 10 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, ki 

delujejo na dveh lokacijah (7 oddelkov v Vrtcu Cepetavček in 3 oddelki v enoti Polonca v 

prenovljenih prostorih starega vrtca). Imajo še nekaj prostih mest, da bodo tudi med letom 

lahko sprejemali novince. Skupaj z delavko za nadomeščanje in dvema javnima delavkama so 



kadrovsko ustrezno pokriti. Če se bo pokazala potreba, bodo lahko odprli tudi dodaten 

oddelek tako na sedanji kot tudi na novi lokaciji. Za prednostno nalogo so izbrali področje 

umetnosti. Vzgojno delo bo temeljilo na Zakonu o vrtcih, kurikulumu in konceptu Reggio 

Emilia. Večina dodatnih in obogatitvenih dejavnosti se bo nadaljevala iz preteklega leta. V 

okviru dodatnih dejavnosti bodo organizirali  predstave gledališča KU-KUC, 20-urni tečaj 

angleščine, čutno pot bodo poskušali urediti tudi na novi lokaciji. Nameravajo organizirati 

vrtec v naravi, vendar preko CŠOD niso pridobili termina, zato iščejo druge lokacije, ki so 

bistveno dražje. Še naprej bodo sodelovali v programu Mali sonček in v projektih: Ekovrtec, 

Portfolio, Cepetavček bralček. Vzgojno delo strokovnih delavk bosta vsakodnevno spremljala 

ravnatelj in pomočnica. Hospitacije bodo izvajali na enak način kot preteklo leto. Delavkam 

bodo omogočili izobraževanja na kolektivni in osebni ravni. Še naprej se bodo trudili za čim 

boljše sodelovanje s starši. Posebna skrb bo v vrtcu namenjena tudi medsebojnemu 

sodelovanju s šolo in zunanjim okoljem. Nudili bodo mentorstvo študentom in dijakom 

srednje vzgojiteljske šole.  

Dejan Dular je predlagal, da bi doplačilo razlike za vrtec v naravi pokrili iz šolskega sklada. 

Vodja vrtca je pojasnila, da gre za precejšnjo razliko. Morda bi lažje pridobili termin CŠOD, 

če bi koristili 5-dnevni termin, ki pa je zaradi starosti otrok manj sprejemljiv. Nina Golob   

meni, da so zadržki predvsem s strani staršev.  

Predlog letnega delovnega načrta za šolo je predstavil ravnatelj Danijel Brezovar. 

Ravnatelj je izpostavil prednostno nalogo za novo šolsko leto. Za cilj so si zadali: spodbujanje 

kritičnega, logičnega in ustvarjalnega mišljenja pri učencih ter uveljavljanje kulture miru in 

nenasilja ter medkulturnega dialoga. Pridružili pa se bodo razvojni nalogi Zavoda RS za 

šolstvo s področja formativnega spremljanja.  

V letošnjem letu so v šolskem koledarju predvidene tri delovne sobote, vse bodo realizirane 

kot dnevi dejavnosti.  

Za celoletni šolski projekt so si izbrali temo Kulturna dediščina v Mirni Peči. K sodelovanju 

pri raziskovanju bodo poleg učencev povabili tudi starše, stare starše, rokodelce in društva v 

Mirni Peči. Sedaj zaključujejo raziskovalno nalogo o Lojzetu Slaku. V februarju jo bodo 

natisnili  v obliki zbornika in bo v uporabi v novem muzeju v Mirni Peči.       

Nataša Rupnik je pohvalila teme projektov, ki so pestre in zanimive, še zlasti publikacije, ki 

jih tudi občina koristno uporabi.  

SKLEP 4: Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval predlog LDN za šolsko leto 2018/2019 

in ga soglasno potrjuje. 

 

K 5. točki  

Evalvacija, obravnava in sprejem vzgojnega načrta. 

Šola vsako leto naredi evalvacijo zastavljenega vzgojnega načrta na osnovi analize ankete, s 

katero staršem, učencem in učiteljem zastavijo različna vprašanja z vzgojnega področja. Na 

podlagi odgovorov skušajo dopolniti in pripraviti nov vzgojni načrt. V njem so opredeljene 

vrednote, ki jih skušajo doseči pri vsakdanjem delu.  



V razpravi je Nataša Rupnik izrazila presenečenje nad nekaterimi rezultati. Najbolj jo je 

presenetilo, da je kar 32 % učiteljev navedlo, da se počutijo izobčeni, da težje sklepajo 

prijateljstva …, kar 92 % pa jih je navedlo, da si želi boljšega razumevanja med sodelavci. 

Predsednik sveta staršev je opozoril, da so nekateri odgovori dvoumni. 

Ravnatelj je pojasnil, da se je stanje med učitelji v zadnjih letih precej spremenilo, predvsem 

iz tega razloga, ker imajo učitelji svoje kabinete in zaradi tega je dnevno zelo malo skupnih 

srečanj. V času njegovega delovanja je uvedel decembrska srečanja vseh zaposlenih, skupaj z 

upokojenci, kjer podelijo simbolične nagrade za dosežke in jubilejne nagrade. Enkrat letno je 

uvedel strokovno ekskurzijo za vse zaposlene, kjer je priložnost za medsebojno druženje in 

povezovanje. Imeli so tudi nekaj aktivov in dogodkov, ki so povezali kolektiv. Ravnatelj 

pravi, da takšnega stanje ne opazi. Predsednica je dodala, da so izrazili potrebo po izboljšanju, 

to pa še ne pomeni, da je stanje slabo. Pojasnila je tudi, da so imenovali posebno skupino za 

promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo s pomočjo rezultatov izvedene ankete o počutju 

pripravila poseben načrt in poskusila priti do boljših rezultatov.  

Nataša Rupnik ugotavlja, da je bil v anketi izpostavljen tudi stres pri otrocih. Zanima jo, ali so 

kontrolne naloge in ocenjevanje napovedani. Ravnatelj je obrazložil, da so kontrolne naloge 

napovedane, večinoma pa tudi spraševanje. 

Po končani razpravi so člani glasovali za sprejem vzgojnega načrta v predlagani obliki. 

Soglasno je bil sprejet  

SKLEP 5: Svet OŠ Toneta Pavčka je bil seznanjen s poročilom o evalvaciji vzgojnega 

načrta in potrjuje Vzgojni načrt Osnovne šole Toneta Pavčka za šol. leto 2018/2019 v 

predlagani obliki. 

K 6. točki 

Poročilo o delovanju šolskega sklada ter imenovanje predstavnikov šole v upravni odbor 

šolskega sklada. 

 

Člani so v gradivu prejeli finančno poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2018. Ker je 

članom upravnega odbora potekel mandat, je svetu staršev potrebno predlagati 3 predstavnike 

šole. Svet staršev je na svojem sestanku že imenoval 4 predstavnike izmed staršev. 

Predsednica je predlagala, da ostaneta predstavnika v odboru ravnatelj Danijel Brezovar in 

Mojca Žefran, namesto Mojce Lužar pa Mojca Novak.  

V razpravi je predstavnica vrtca opozorila, da opaža, da so prihodki od starega papirja dokaj 

nizki. Prosi, da se v bodoče o akciji pravočasno obvesti tudi starše otrok iz vrtca. 

Soglasno so sprejeli  

 

SKLEP 6: Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s finančnim poročilo šolskega sklada in 

ga potrjuje. V upravni odbor predlaga Danijela Brezovarja, Mojco Žefran in Mojco 

Novak. 

 

K 7. točki 

Obravnava in potrditev cenika za šolsko leto 2018/2019. 

Ravnatelj je predstavil predlog cenika za šolsko leto 2018/2019. Cene posameznih storitev 

ostajajo enake kot preteklo leto. Predlagajo pa dopolnitev s ceno za najem učilnice 



gospodinjstva, ki je bila do sedaj enaka kot za ostale učilnice. Učilnico oddajajo za potrebe 

raznih tečajev, kjer se porablja več energije in inventarja. Poudaril je, da se najemnine ne 

zaračuna domačim društvom, ker gre v teh primerih večinoma za obojestransko sodelovanje.  

SKLEP 7: Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje cenik za šolsko leto 2018/2019 v 

predlagani obliki.   

 

K 8. točki 

Predlogi in pobude. 

Dejana Dularja zanima, ali bo gozd nad šolo ostal in ali je morda predvidena kakšna 

sprememba rabe in kako je z dodatnimi parkirišči. Predstavnica občine je pojasnila, da 

zaenkrat Občina nima potrebe po odkupu. Glede dodatnih parkirišč je poudarila, da so ob 

izgradnji šole glede na predvideno število otrok in zaposlenih že zagotovili nadstandardno 

obliko parkirišča. Zanimali so se že za dodatno zemljišče v neposredni bližini, vendar imajo 

problem s privatno lastnino in visokimi cenami. Ravnatelj je dodal, da vrtec in šola v 

dogovoru z lastnikom gozd nad stavbo veliko in koristno uporabljata.  

Predstavnico vrtca je zanimalo, ali bi bilo zaradi nove organiziranosti potrebno kaj storiti 

glede sestave sveta. Ravnatelj je odgovoril, da bi bilo glede na številčno sestavo zavoda 

smiselno spremeniti akt o ustanovitvi iz sedanjega razmerja šola–vrtec–tehnično osebje 3 + 1 

+ 1 na 2 + 2 + 1. To spremembo bi naredili ob poteku mandata.  

Dejana Dularja je zanimalo, kako so zaključili primer neprimernega ravnanja učenca konec 

preteklega šolskega leta in ali so bili starši obveščeni o razpletu. Ravnatelj je pojasnil, da je o 

navedeni situaciji zapisano v poročilu o realizaciji dela šolske svetovalne službe. Storilca niso 

uspeli odkriti. Strinja pa se, da bi bilo potrebno o razpletu zadeve starše obvestiti.  

V nadaljevanju je predsednik sveta staršev podal pripombo, da se člani sveta šole, ki so na 

njihovo pobudo vabljeni tudi na sestanek sveta staršev, sestankov ne udeležujejo. Izpostavljen 

je bil tudi problem, da se nekateri člani sveta šole ne udeležujejo sestankov. Posebej en 

predstavnik občine, ki ga že dlje časa ni bilo na nobenem sestanku. Menijo, da bi bila 

potrebna zamenjava. Prisotna predstavnica Občine je pojasnila, da predstavnike Občine v svet 

šole imenuje občinski svet. Pripombo so že podali, vendar spremembe niso sprejeli. Predlog 

bo ponovno prenesla k direktorici.  

Sestanek je bil zaključen ob 19.05. 

Zapisnikarica                                                                     Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič              Nataša Trajkovski 

 

Številka: 900-4/2016/11 

Mirna Peč, 2. 10. 2018 

 Priloge: 

- Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2017/2018 za šolo in vrtec, analiza ankete (3). 

- Predlog LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo in vrtec (2). 

- Evalvacija vzgojnega načrta. 

- Poročilo o delovanju šolskega sklada. 



- Predlog vzgojnega načrta za šol. leto 2018/2019. 

- Predlog cenika za šol. leto 2018/2019. 
 


