
Z A P I S N I K 

5. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka  v šolskem letu 2021/2022, 

ki je potekal v četrtek, 30. 9. 2021, ob 17. 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 

Opravičeno odsoten: Andrej Hočevar 

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

vrtec), Sanja Pavlinić Vidic (pomočnica ravnateljice za šolo), Vida Muhič (zapisnikarica) 

Predsednik je pozdravil navzoče in predlagal  

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. sestanka; 

2. Vzgojno-pedagoško poročilo in poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 ter 

obravnava LDN za šolsko leto 2021/2022; 

3. Evalvacija Vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in Vzgojni načrt za šolsko leto 

2021/2022; 

4. Revizijsko poročilo in poročilo o inšpekcijskih nadzorih; 

5. Cenik storitev; 

6. Imenovanje predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada; 

7. Temperatura zraka v delovnem prostor; 

8. Predlogi in pobude. 

 

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

K točki 1  

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. sestanka 

Predsednik je na kratko povzel vsebino in sklepe zapisnika preteklega sestanka. Predlagal je, naj v 

bodoče zapisniki vsebujejo le povzetek razprav in sklepe. Poslovnik določa, da se v zapisniku navede, 

kdo je razpravljal, o vsebini pa le, če razpravljalec izrazi zahtevo po zapisu in ta navedba se zapiše z 

imenom in priimkom.  Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato so sprejeli  

SKLEP 1:  

Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje zapisnik 4. sestanka in predlagano oblikovanje zapisnikov 

za v bodoče. 

K točki 2 

Vzgojno-pedagoško poročilo in poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 ter obravnava LDN 

za šolsko leto 2021/2022 

Ravnateljica je poročala o vzgojno-pedagoškem delu v času od prevzema ravnateljevanja. Povedala je, 

da je bilo leto zaradi razmer posebno in naporno. Poleg zahtevnega dela se je morala obenem 

spoznavati s celotnim kolektivom, z učenci, otroki in delom v šoli ter vrtcu. Poleg 90 individualnih 

razgovorov z vsemi zaposlenimi je opravila tudi zelo veliko razgovorov za zaposlitve. Podrobno je 

spoznala skupino otrok pred vstopom v šolo in pomen prijaznega prestopa v šolo s strani delavcev. 



Vključila se je tudi v širše okolje. Na roditeljskih sestankih se je spoznala s starši, na srečanju s 

predstavniki občine je spoznala lokalno skupnost in se seznanila z delujočimi občinskimi društvi. Kljub 

napornemu delu in nekoliko okrnjenemu programu so sledili zastavljenim ciljem in leto uspešno 

zaključili. Obvezni program je bil realiziran, izvedli so tudi šolo v naravi za 5. razred na daljavo, olimpijski 

dan v sodelovanju z občino, opravili NPZ in evalvacijo, 9. razred je bil na zaključni ekskurziji in zaplesal 

tudi na valeti. Šolsko leto se po treh popravnih izpitih za eno učenko, ki ponavlja razred, ni uspešno 

izteklo. 

V letošnjem šolskem letu so uspešno izvedli dan športa in obeležili Pavčkov dan. Sodelovala je pri 

razrešitvi vzgojnih težav. Do sedaj so imeli 3 karantene v dveh oddelkih, medtem ko se v vrtcu dokaj 

uspešno spopadajo s situacijo. 

Ravnateljica meni, da bo za samooceno potrebovala še nekaj časa.  

V razpravi sta sodelovala Klemen Kramar in Nataša Rupnik. Oba sta pohvalila delo ravnateljice, deluje 

sproščujoče, z veliko mero pozitivne energije, odprtostjo in pripravljenostjo sodelovati z okoljem in 

lokalno skupnostjo.  

O realizaciji LDN vrtca je poročala vodja vrtca Irena Kozlevčar. Vrtčevsko leto je bilo posebno in 

zahtevno, saj so veliko časa delovali v okrnjenem obsegu in niso mogli realizirati vseh načrtovanih 

dejavnosti. Stremeli so k temu, da so ves čas delovali v korist otrok. Zaradi poznega prejemanja navodil 

s strani ministrstva so imeli precej težav z organizacijo dela. Med počitnicami je bilo prisotnih veliko 

otrok, zato je strokovnim delavkam ostalo precej neizrabljenega dopusta.  

Za novo vrtčevsko leto so sprejeli vse vpisane otroke, tako da bodo z mesecem oktobrom zapolnjena 

vsa mesta v 11 skupinah. 

Za konec je pohvalila strokovne delavke, ki so se ves čas trudile z dejavnostmi in mehkim delovanjem, 

da so se otroci dobro počutili, prav tako tudi starše, ki so spoštovali določila, da so, kljub zahtevnim 

razmeram, lahko leto uspešno zaključili.  

V razpravi so sodelovale Lea Ketiš, Blažka Kristan, Urška Rapuš Potočnik in Jože Strojinc.   

Vsi so pohvalili program in delo vrtca v izrednih razmerah. Trud strokovnih delavk je bil opazen, s strani 

staršev ni bilo slišati pripomb.  

O realizaciji LDN za šolo je poročala pomočnica ravnateljice Sanja Pavlinić Vidic. 

Iz preteklega šolskega leta so se vsi veliko novega naučili in preizkusili. Usvojili so delo v spletnih 

učilnicah, v šoli pa delo v mehurčkih in prilagojen red prehranjevanja in prehajanja med prostori. 

Vključeni so bili v projekt formativnega spremljanja, izvedli so dneve dejavnosti po prilagojenem 

programu, šolo v naravi na daljavo, nacionalno preverjanje znanja, delo z nadarjenimi, delovala je 

šolska skupnost, tudi projekti so bili v večini izpeljani, nekateri v okrnjeni obliki, niso pa izvedli 

plavalnega tečaja in prilagajanja na vodo ter niso izdali šolskega glasila. Prav tako je bilo onemogočeno 

izvajanje interesnih dejavnosti. V spomladanskem času so bili nekateri učenci preobremenjeni s 

tekmovanji. Sodelovanje s starši je potekalo na daljavo, predavanj ni bilo. Šolsko leto so, kljub 

razmeram, uspešno zaključili in podelili vsa priznanja.  

Pohvalila je delo celotnega kolektiva, še posebej nove ravnateljice, ki je v kolektiv prinesla pozitivno 

energijo, ki jo je v teh razmerah včasih težko ohraniti.  

Pohvali se je pridružila tudi Nataša Rupnik in potrdila, da so se delavci in vodstvo šole v danih razmerah 

dobro izkazali.  

Predsednik je predlagal sprejem naslednjih sklepov, ki so jih navzoči soglasno potrdili. 

SKLEP 2:  

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z vzgojno-pedagoškim poročilom. 



SKLEP 3: 

Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje realizacijo LDN šole in vrtca za šolsko leto 

2020/2021. 

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

Pričakujejo, da bo vrtec v mesecu oktobru zapolnil vsa prosta mesta, med letom obstaja možnost 

odprtja 12. oddelka. 

Načrtovane vsebine so večinoma ostale enake kot preteklo leto, po potrebi jih bodo prilagajali ali 

spreminjali. Delovali bodo po konceptu Reggio Emillia. Za prednostno nalogo so izbrali čutno pot, ki jo 

nameravajo obnoviti in na ta način otrokom omogočiti razvoj čutil ter različnih oblik izražanja. 

Načrtujejo izvedbo dodatnih, obogatitvenih programov in projektov, kot so: praznovanje jeseni, Teden 

otroka, noč v vrtcu, Cepetavček bralček, Mali sonček, portfolio, Turizem in vrtec, vrtec v naravi, tečaj 

angleščine, plesni tečaj itd. Z delovanjem bo začela gledališka skupina. Tudi v letošnjem letu bodo 

sodelovali s starši in z okoljem. 

V razpravi sta sodelovala Nataša Rupnik in Klemen Kramar. Vrtec za občino pomeni precej velik finančni 

zalogaj. Kljub temu si prizadevajo, da bi v vrtec sprejeli vse otroke, ki potrebujejo varstvo. Težave se 

pojavijo med letom, ko čakajo na odprtje dodatnega oddelka. Vodja vrtca je pohvalila sodelovanje 

enote Polonca z muzejem. Na vprašanje o sodelovanju strokovnih delavk pri pripravi LDN je odgovorila, 

da strokovne delavke podajo predloge, na podlagi katerih skupaj pripravijo ožji izbor dejavnosti.  

Ravnateljica Majda Čengija je predstavila predlog LDN za šolo.  

Načrt je naredila na podlagi lanskega. Opozorila je, v čem se razlikuje od preteklega. 

Osnovna vizija je namenjena humanosti v medsebojnih odnosih in partnerstvu med vsemi udeleženci 

izobraževanja. Cilj pa je vsak dan stremeti k boljšemu pouku in boljšim odnosom. Pouk bo potekal v 

obliki fleksibilne diferenciacije. Načrtujejo izvajanje interesnih dejavnosti in nekaj novih projektov. 

Pojasnila je kadrovsko stanje celotnega zavoda. Predstavila je šolski koledar in opozorila, da bo 24. 12. 

2021 dela prost dan, ki ga bodo nadomestili v soboto, 18. 6. 2022, v okviru praznovanja občinskega 

praznika. Sodelovanje s starši bo potekalo preko pogovornih ur, roditeljskih sestankov in šole za starše.  

V razpravi so sodelovali: Aleš Kupljenik, Nataša Rupnik, Klemen Kramar, Urška Rapuš Potočnik, Robert 

Dragan, Jože Strojinc in Lea Ketiš. 

Podana je bila pohvala glede izbire projektov (poudarek na ekologiji, podjetnosti in digitalizaciji), vizije 

in dnevov dejavnosti. Pohvalili so tudi načrt tiskanega glasila. Glede pogoja PCT šola spoštuje določila. 

Obiskovalci šole brez pogoja ne morejo vstopiti. Tudi za udeležence Šole za starše bo zahtevan pogoj.  

Glede pomislekov s strani učiteljskega zbora o pošiljanju preizkusov znanja v pregled ravnateljici in o 

individualni povratni informaciji s strani ravnateljice je ta pojasnila, da je o zadevi temeljito premislila 

in se za to odločila, ker želi imeti vpogled v celotno delovanje učitelja. Spoštuje strokovnost 

posameznika in ne namerava izvajati vloge razsodnika. Navzoči so bili enotnega mnenja, da je zadeva 

za interno obravnavo, če pa bi želeli reševanje na svetu šole, je potrebno zadevo z ustreznimi argumenti 

pripraviti vnaprej.  

Po končani razpravi je predsednik predlagal potrditev letnih delovnih načrtov v predlagani obliki. 

Navzoči so soglasno sprejeli  



SKLEP 4: 

Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje predlog LDN vrtca za šolsko leto 2021/2022. 

SKLEP 5: 

Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval in potrjuje predlog LDN šole za šolsko leto 2021/2022. 

K točki 3 

Evalvacija Vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 in Vzgojni načrt za šolsko leto 2021/2022 

Ravnateljica je predstavila izsek analize vzgojnega načrta za preteklo leto. Rezultati analize so odraz 

razmer, ki so spremljale učence, starše in učitelje skozi preteklo šolsko leto. Učenci so se bolje počutili 

pri pouku v šoli kot na daljavo, učenci in učitelji so manj zadovoljni z učnim uspehom, povečalo se je 

spletno nasilje, v razredu imajo manj prijateljev ... 

V predlogu novega vzgojnega načrta so dali večji poudarek socialni vključenosti v oddelek in 

preprečevanju spletnega nasilja. 

V razpravi so člani izrazili strinjanje s predlogom novega načrta, saj menijo, da se bo problematika še 

stopnjevala. Učenci si zaslužijo zaščito, zaposleni naj prispevajo s svojo odgovornostjo, starši pa z 

vzpodbudo.  

Po končani razpravi so soglasno sprejeli 

SKLEP 6: 

Člani sveta OŠ Toneta Pavčka so se seznanili z evalvacijo vzgojnega načrta in potrjujejo Vzgojni načrt 

za leto 2021/2022 v predlagani obliki. 

K točki 4 

Revizijsko poročilo in poročilo o inšpekcijskih nadzorih 

Ravnateljica je predstavila ugotovitve iz revizijskega poročila. Revizijski pregled je zajemal področje 

evidence delovnega časa. V poročilu je navedeno, da so evidence ustrezne, podal pa je nekaj priporočil, 

ki so bila v večji meri že realizirana, nekaj pa jih je še v teku. Glede priprave internega akta je v dogovoru 

s kolektivom, da se pripravi po pričakovanem sprejetju nove zakonodaje s tega področja. 

V nadaljevanju je predstavila še dva inšpekcijska nadzora v tem letu. Prvi je bil zaključek postopka, ki 

se je začel v preteklem letu. Pomanjkljivosti so uspešno odpravili in z zadnjim pregledom, 30. 6. 2021, 

pridobili potrdilo o brezhibnem delovanju in postopek ustavili. Drugi je bil opravljen 31. 3. 2021. 

Namenjen je bil preverjanju spoštovanja zakona o preprečevanju nalezljivih bolezni. Inšpektorica ni 

ugotovila nobenih nepravilnosti. Pohvalila je vzorno vodenje evidenc in postopek ustavila.  

V razpravi sta sodelovala Robert Dragan in Aleš Kupljenik. Ugotovljeno je bilo, da so evidence vodenja 

delovnega časa za pedagoško osebje zahtevno in kompleksno področje, ki ga je težko urediti, izvajati 

in nadzorovati. Aleš Kupljenik je pohvalil odprtost in poštenost. Strinja se, da s pravilnikom počakajo 

na novo zakonodajo. 

SKLEP 7: 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o revizijskem in inšpekcijskem nadzoru. 

 



K točki 5 

Cenik storitev 

Ravnateljica je predstavila predlog cenika, ki se od starega razlikuje v ceni malice za učence, ki je sedaj 

0,90 EUR. Ta cena je določena s strani ministrstva. Iz cenika so umaknili cene za najem kombija, ki ga 

zaradi njegovega stanja ne bodo več dajali v najem.  

Razprave ni bilo. 

Soglasno so sprejeli  

SKLEP 8: 

Svet OŠ Toneta Pavčka potrjuje cenik za šolsko leto 2021/2022 z veljavnostjo od 1. 9. 2021 dalje. 

K točki 6 

Imenovanje predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada  

Ravnateljica je pojasnila, da je UO šolskega sklada OŠ Toneta Pavčka potekel mandat. Člani so lahko 

vanj ponovno imenovani. Svet staršev je za svoje kandidate predlagal: Damjana Ajdiča, Dejana Dularja, 

Jožeta Strojinca in Matejo Barbo Redek. Poleg ravnateljice sta bili predstavnici šole Mojca Novak in 

Mojca Žefran. Navzoči so se strinjali, da ostaneta tudi v naslednjem mandatu.  

Soglasno so sprejeli  

SKLEP 9: 

Svet OŠ Toneta Pavčka imenuje v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Toneta Pavčka: Jožeta Strojinca, 

Dejana Dularja, Damjana Ajdiča, Matejo Barbo Redek, Mojco Novak, Mojco Žefran in ravnateljico 

Majdo Čengija. 

K točki 7 

Temperatura zraka v delovnem prostoru 

Predsednik je predstavil stanje v učilnicah v času visokih temperatur. Opozoril je, da so bili v letošnjem 

poletju, v času pouka kar trije tedni, ko so bile temperature nad 28,8 °C. Drevesa, ki so jih zasadili, ne 

dajejo svojega učinka, prav tako v nadstropju vročine ne morejo preprečiti s spuščenimi žaluzijami. 

Pogoji za delo z učenci so bili nesprejemljivi. Zato ponovno poziva pristojne, da pristopijo k 

učinkovitejšemu reševanju. Predlagal je vgradnjo klim za celotno šolo. Tudi v enoti Polonca se srečujejo 

s podobno problematiko.  

V razpravi so sodelovali Nataša Rupnik, Majda Čengija, Lea Ketiš, Robert Dragan, Jože Strojinc, Aleš 

Kupljenik, Urška Rapuš Potočnik in Jože Strojinc. 

Ravnateljica je povedala, da so se o tej problematiki že pogovarjali na konferenci. Zavedajo se 

problematike, zato so pridobili predračune za vgradnjo klimatskih naprav. Strošek je izredno visok in 

ga ni mogoče realizirati v prihodnjem letu, vključili so ga v finančni plan za obdobje 2022–2023, tako 

za šolo kot za vrtec Polonca. Projektanti niso predvideli takšne situacije, obenem pa tudi odsvetujejo 

klime. Trenutno še poteka energetska prenova, do konca novembra načrtujejo energetski pregled 

stavbe, potem bodo v skladu s predlogi strokovnjakov pripravili ustrezno rešitev in finančni načrt. 

V  nadaljevanju so razpravljali o prednostih in pomanjkljivostih klimatskega ohlajanja prostorov ter o 

tem, da so energetske stavbe zahtevnejše za uporabo in upravljanje. Izrazili so potrebo po 



izobraževanju zaposlenih na to temo. Strinjali so se, da je potrebno zagotoviti ugodne pogoje za učenje 

in bivanje, zato je pomembno, da se  zadevo dobro in strokovno prouči, morda bi lahko stanje rešili  z 

obstoječim prezračevalnim sistemom, če pa bodo vgradili kaj novega, naj bo to uporabno in učinkovito. 

Po zaključku razprave so soglasno sprejeli  

SKLEP 10: 

Svet OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s problematiko temperatur v šoli in podaja pobudo k celoviti in 

strokovni rešitvi. 

K točki 8 

Predlogi in pobude 

Nataša Rupnik je predlagala, da se za boljšo učinkovitost sej v prihodnje pripravi gradivo in sklepe. 

Strokovno podlago pripravi vodstvo šole. Tudi člani lahko predlagajo teme za točko Razno oz. Predlogi 

in pobude, o katerih bi razpravljali na naslednji seji. Predhodno se dogovorijo, kdo bo pripravil gradivo 

in kdo bo poročevalec.  

Pobuda o vzpostavitvi mreže anonimnih vprašanj ni bila sprejeta s pojasnilom, da je svet šole 

poslovodni organ, ki je namenjen odločanju in sodelovanju pri vodstveni funkciji. Ravnateljica je 

zagotovila svojo pripravljenost in odprtost za pogovor o kakršnih koli težavah in pričakuje odprtost tudi 

s strani delavcev. Prav tako tudi sindikalni zaupnik.  

Za zaključek je Jože Strojinc pohvalil delo šole v času izrednih razmer.  

Sestanek je bil zaključen ob 21. uri. 

 

Številka: 900-2/2020/6 

Datum: 6. 10. 2021 

Zapisnikarica:      Predsednik sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič      Klemen Kramar 


