
Z A P I S N I K 
 

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

ki je bil v torek, 22. 9. 2015, ob 18. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Dunja Kužnik, Luka Piko, Marta Saje, Stane Brinjevec, Jože Bobnar, Mojca Rajšelj, Alenka 

Kavšek, Simona Rajšel, Nataša Krištof Rovšek, Drago Saje, Milan Ovnik, Branka Petrovčič, Tanja 

Avbelj, Franci Hrovatič, Tanja Šiško Bevec, Janja Tomšič, Maruša Šega, Uroš Avsec, Nina Jazbec Žagar,  

Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnatelja in vodja vrtca), Maja Oštir 

(zapisnikarica)  

 

Opravičeno odsotni: Mojca Barbo, Marjan Parkelj, Tanja Cesar, Brigita Rupnik, Mateja Mihelič 

 

Ostali odsotni: Janez Zupančič 

 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Milan Ovnik.  

 

Dnevni red:  

 

1. Pozdrav novim članov 

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika zadnjega sestanka 

3. Kratko poročilo ravnatelja o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/2015 

4. Obravnava predloga letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

5. Evalvacija in obravnava vzgojnega načrta šole 

6. Seznanitev s cenikom za šolsko leto 2015/2016 

7. Predlogi in pobude 

 

 

K točki 1 

 

Predsednik Sveta staršev Milan Ovnik je pozdravil navzoče članice in člane, med katerimi je pet novih 

članov. Ti so se tudi predstavili: Dunja Kužnik (predstavnica 1. a), Luka Piko (predstavnik 1. b), Branka 

Petrovčič (predstavnica skupine Sovice), Tanja Avbelj (predstavnica skupine Pikapolonice) in Janja 

Tomšič (predstavnica skupine Žogice Nogice).  

 

K točki 2 

 

Milan Ovnik je pozval člane sveta staršev, da podajo pripombe na zapisnik 8. sestanka sveta staršev, 

ki so ga člani prejeli skupaj z vabilom. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so člani sveta staršev soglasno 

potrdili zapisnik 8. sestanka z dne 26. 5. 2015. 

 

SKLEP 2: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik 8. sestanka z dne 26. 5. 2015. 

 

 

K točki 3 



Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za vrtec v šolskem letu 2014/2015 je predstavila 

pomočnica ravnatelja in vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

 

V vrtec je bilo v šolskem letu 2014/2015 vključenih 174 otrok, 5 otrok se je med letom izpisalo, 10 

otrok se je med letom vpisalo, tako se je šolsko leto zaključilo s 179 otroki. V vrtec so bili vključeni 

tudi 3 otroci s posebnimi potrebami, katerim so dodatno strokovno pomoč nudile zunanje izvajalke. 

Otroci so bili razporejeni v 10 homogenih oddelkov v skladu z normativi.  

 

Vse strokovne delavke so imele ustrezno izobrazbo. Zaradi pogostih odsotnosti strokovnih delavk 

(bolniški dopusti, izredni dopusti, krajše občasne odsotnosti) se je pojavilo nekaj težav pri 

zagotavljanju sočasnosti. Težave so se reševale z notranjo prerazporeditvijo delavk, dodatno pomoč 

so nudile tudi študentke pedagoške fakultete.  

 

Kljub temu da prostori v vrtcu omogočajo idealne pogoje za delo ter razvoj otrok, so se med letom 

pojavile nekatere pomanjkljivosti, ki pa so bile sproti odpravljene. Tako so bila nameščena vratna 

varovala in klime, na igrišču je bilo posejanih nekaj dreves, za en oddelek pa je bilo nabavljenih nekaj 

novih miz in stolov. V nekaterih igralnicah pa ni večjih umivalnikov, ki bi omogočali ustrezne higienske 

pogoje za čiščenje krp za brisanje tal in kahlic. 

 

Skozi celo leto je vrtec posloval 10,5 ure dnevno, urnik dela strokovnih delavk je bil prilagojen glede 

na opravljene analize prihodov in odhodov otrok. Še vedno je bilo nekaj staršev, katerih otroci so 

presegali bivanje v vrtcu nad 9 ur. V marcu je potekal redni vpis otrok za šolsko leto 2015/2016. 

Prejetih je bilo 34 vlog. Število prijav je bilo manjše od števila razpoložljivih prostih mest. Vsi otroci, ki 

so izpolnjevali pogoje za sprejem, so bili v vrtec sprejeti.  

 

Vzgojno delo v vrtcu je temeljilo na ciljih in načelih kurikuluma ter koncepta Reggio Emilia. Skupne 

dejavnosti v vrtcu so v skladu s starostjo in razvojnimi značilnostmi otrok načrtovale strokovne 

delavke, pri izboru vsebin pa so upoštevale tudi ideje in želje otrok. Veliko pozornosti je bilo 

namenjene področju gibanja. Tema gibanja je bila prisotna na študijskih srečanjih, strokovnih aktivih, 

roditeljskih sestankih. Gibanje je postala tudi vsakodnevna dejavnost otrok v vseh oddelkih.  

 

V okviru obogatitvenega in dodatnega program vrtca je bilo izvedenih kar nekaj dejavnosti, v katere 

so bili vključeni tudi zunanji izvajalci. Otroci so spoznali poklic medicinske sestre, obiskal jih je 

policijski orkester, gasilci, knjižničarka in ljudski glasbenik. Aktivno so sodelovali v programu 

Kolesarčki in v gibalnošportnem programu Mali Sonček. Izpeljanih je bilo kar nekaj prireditev, 

delavnic in srečanj s starši. Eden od osrednjih dogodkov je bila organizacija in izvedba prireditve ob 

30-letnici vrtca. Organiziran je bil vrtec v naravi in tečaj angleščine. Skozi celo leto so potekale 

dejavnosti v okviru natečajev in projektov Portfolijo, Cepetavček bralček, Ekovrtec, Potujemo z 

jezikom, Zdravje v vrtcu in Čutna pot.  

 

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta vsakodnevno spremljala vzgojno delo v oddelkih, opravila sta 

vse načrtovane hospitacije. Strokovne delavke so se redno udeleževale pedagoških konferenc, 

izobraževanj, seminarjev in strokovnih aktivov. Svetovalno delo je potekalo posredno in neposredno 

s sodelovanjem staršev, z vodstvom vrtca in šole ter z zunanjimi institucijami.  



Vodja vrtca je pohvalila kakovostno sodelovanje s starši, s katerimi so se družili na različnih 

delavnicah, srečanjih, govorilnih urah. Da so starši z delom vrtca v večini zadovoljni, je pokazala 

anketa.  

 

Zaključila je, da se je leto končalo praznično in hkrati zelo delovno in ustvarjalno. Dodala je, da je delo 

v vseh oddelkih potekalo kakovostno ter da so se strokovne delavke vsakodnevno trudile za 

spodbudno varno okolje, v katerem se otroci dobro počutijo.  

 

Nina Jazbec Žagar je pohvalila dobro organizirano zaključno prireditev Cepetavčkov cirkus, še posebej 

je bila navdušena nad majčkami različnih barv, ki so jih prejeli vsi otroci. Glede na to, da je bilo nekaj 

vlog za vpis otrok v februarju nerešenih in da bi bilo v skupini manjše število otrok, je Nina Jazbec 

Žagar povprašala o prostorskih možnostih za odprtje še enega oddelka. Ravnatelj je pojasnil, da se je 

spremenil pravilnik, ki sedaj omogoča večje število vključenih otrok v oddelek in dodal, da prostora za 

dodatni oddelek žal ni. Na vprašanje, ali je možnost odprtja dodatnega oddelka na stari šoli, je 

ravnatelj pojasnil, da bi se morala o tem odločiti občina. Povprašala je tudi glede ustreznejših 

umivalnikov (trokaderjev) v nekaterih igralnicah. Vodja vrtca in ravnatelj sta odgovorila, da težava še 

ni v celoti rešena in da se išče ustrezna rešitev.  

 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo v šolskem letu 2014/2015 je predstavil 

ravnatelj. 

 

V šolskem letu 2014/2015 je znanje nabiralo 263 otrok v 15 rednih oddelkih, in v 3,32 oddelka 

podaljšanega bivanja. Prevozi otrok so potekali skladno z urnikom, 5 otrok s Šrange se je vozilo s 

šolskim kombijem. Nekaj težav s prevozom se je pojavilo zaradi prekrivanja urnika in verouka, a so se 

težave, kolikor je bilo mogoče, sproti reševale. Prednostna naloga, ki je bila izvajana skozi vse leto, je 

bila branje in pisanje v povezavi s problemskostjo pouka. Realizacija pouka je bila v celoti dosežena in 

večja od preteklega šolskega leta, kar gre prepisati natančnejši razporeditvi dnevov dejavnosti. Izbirni 

predmeti, dnevi dejavnosti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, 

interesne dejavnosti in šola v naravi so bili izpeljani z zastavljenimi cilji in v skladu z letnim delovnim 

načrtom. Nekaj učencev je imelo popravne izpite, nekateri so bili uspešni, drugi manj, 6 učencev pa 

razreda ni izdelalo.  

 

Rezultati pri izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v 6. razredu so bili pri slovenščini in angleščini 

nad državnim povprečjem, pri matematiki pa rahlo pod povprečjem. Rezultati v 9. razredu pa so bili 

visoko nad državnim povprečjem pri slovenščini in matematiki, pri predmetu tehnika in tehnologija 

pa v povprečju. Strokovni aktivi so na osnovi doseženih rezultatov naredili analizo ter načrt izboljšav 

za letošnjo generacijo. 

 

Učenci so se aktivno udeleževali šolskih tekmovanj in natečajev, kjer so bili po dosežkih uspešnejši od 

preteklega leta. Uspešno sta bili izpeljani tudi ekskurziji v Celovec in London. Ekskurziji sta predvideni 

tudi v tem šolskem letu za učence, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina in francoščina. V preteklem 

letu je bil program dela z nadarjenimi učenci uspešno realiziran s tridnevnim taborom v Veržeju. 

Ravnatelj je delo strokovnih delavcev, ki so se redno udeleževali pedagoških konferenc in strokovnih 

aktivov, ocenil kot strokovno in odgovorno. Šola je zgledno sodelovala tudi z zunanjim okoljem, z 

občino, regijskimi ustanovami, s srednjimi šolami in fakultetami, obrtniki, pa tudi z vrtcem.  



 

Delo in življenje v šoli so popestrile raznovrstne proslave in prireditve, tako je bila uspešno izpeljana 

otvoritev razstave slikarja Jožeta Slaka Đoke in pridružitev projektu Rastoča knjiga. Uspešno so bili 

realizirani projekti, ki se bodo nadaljevali tudi v tem šolskem letu: Likovna ustvarjalnica, Mlini, Tabor 

harmonikarjev, Ekošola, Simbioza, Zdrava šola, Pavčkove vitice. Ravnatelj je v večini zadovoljen z 

udeležbo staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in na predavanjih šole za starše. Veliko 

pozornosti pa je bilo namenjeni tudi ustrezni in kakovostni prehrani ter prometni varnosti. Prometna 

varnost se je izboljšala, zaradi pokritega vkopa se je promet nekoliko zmanjšal, je pa opozoril na 

kolesarje, ki se vozijo po šolski terasi pred učilnicami prve triade.  

 

Ravnatelj je zaključil, da se je s kakovostno realizacijo letnega delovnega načrta zaključilo eno 

najuspešnejših šolskih let.  

 

Nina Jazbec Žagar je dodala, da na novo narejenem prehodu za pešce otroci ne hodijo ob graji, 

ampak mimo nje ter tako lahko zdrsnejo po klančini navzdol. Ravnatelj je obljubil, da si bo prehod za 

pešce ogledal s hišnikom.  

 

 

Predsedujoči se je obema zahvalil za izčrpno poročilo.  

 

 

SKLEP 3:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom šole in vrtca o vzgojno-izobraževalnem 

delu v šolskem letu 2014/2015. 

 

 

K točki 4  

 

Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 je predstavila vodja vrtca in pomočnica 

ravnatelja Irena Kozlevčar. 

 

S 1. 9. 2015 je v vrtec vključenih 171 otrok, razdeljeni so v 10 oddelkov. V oddelkih prvega in drugega 

starostnega obdobja je še nekaj prostih mest, kar pomeni, da bo možen tudi medletni vpis.  

Kadrovska struktura je v večini ostala enaka kot ob koncu preteklega leta, dve delavki sta na 

porodniškem dopustu, v pomoč pa je tudi delavka, ki je zaposlena preko javnih del. Za lažjo 

organizacijo dela bo tudi v letošnjem šolskem letu izvedena anketa o prisotnosti otrok za dneve med 

prazniki in počitnicami. V letošnjem šolskem letu se načrtuje dograditev šolskega igrišča s 3 igrali in 

dopolnitev čutne poti. 

 

Od septembra 2015 vrtec za poslovanje uporablja aplikacijo eAsistent, kjer starši dobijo celotno sliko 

o dogajanju njihovega otroka v vrtcu, med drugim pa zagotavlja tudi varnejši vpogled v galerijo slik. 

Prednostna naloga v letošnjem šolskem letu bo področje jezika v povezavi z gibanjem in 20-letnica 

Cepetavčka bralčka. Tako bo tudi letošnje leto praznično, saj se na 20-letnico Cepetavčka bralčka 



strokovne delavke že pripravljajo. Tako bo ustanovljena dramska skupina otrok in strokovnih delavk, 

izdaja slikanice, zbiranje rabljenih knjig ter zaključna prireditev, ki bo v aprilu.  

 

Tudi letos nadaljujemo s projekti Ekovrtec, Portfolio, Cepetavček bralček, Potujemo z jezikom, Čutna 

pot, Zdravje v vrtcu. Vrtec v naravi bo letos organiziran v januarju v CŠOD Lipa, izvajal pa se bo tudi 

tečaj angleščine. Vrtec bo pri svojem vsakodnevnem delu sodeloval tudi s šolo, z zunanjim okoljem, z 

različnimi ustanovami, zavodi in institucijami, dijakom in študentom pa bo omogočal opravljanje 

prakse in pripravništva. Skozi celo leto pa se bodo izvajale različne obogatitvene, interesne in 

dodatne dejavnosti, sodelovanja, srečanja s starši, strokovna predavanja za starše, govorilne ure in 

roditeljski sestanki.  

 

V letošnjem šolskem letu bodo strokovni aktivi razširjeni, tako deluje aktiv 1. in 2. starostnega 

obdobja, aktiv vzgojiteljic in aktiv pomočnic vzgojiteljic in strokovni kolegij. Ravnatelj je dodal, da 

strokovnemu delu v vrtcu namenja veliko pozornosti, zato so ustanovljeni dodatni strokovni aktivi in 

strokovni kolegij, ki so namenjeni, da se bolj poglobljeno obravnava delo strokovnih delavk, 

morebitne težave in pritožbe staršev. V letošnjem šolskem letu je cilj tudi povezovanje z drugimi vrtci 

z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks. S tem namenom smo se že povezali z vrtcem pri OŠ 

Solkan in Slovenj Gradec.  

 

Skozi celo leto bosta ravnatelj in pomočnica ravnatelja spremljala izvajanje dejavnosti v okviru 

letnega delovnega načrta. Analiza realizacije bo opravljena v juniju 2016.  

 

Tanja Šiško Bevec je povprašala, ali se bo v okviru interesnih dejavnosti izvajal pevski zbor. Vodja 

vrtca je pojasnila, da se je pevski zbor lansko leto izvajal v sodelovanju s šolo. Ravnatelj pa je obljubil, 

da se bo pogovoril tudi z novo učiteljico glasbe. Tanja Šiško Bevec je povprašala tudi o terminu 

angleščine. Ura od 7.30–8.00 je nerodna in predlaga, da bi se izvajala popoldne. Vodja vrtca je 

pojasnila, da se dodatne dejavnosti ne morejo organizirati v sklopu rednega programa vrtca oz. se 

otroci po končani dejavnosti ne morajo vračati v oddelke, upoštevati pa je treba tudi urnik učiteljice. 

Nova ura, ki jo je predlagala tudi učiteljica, je od 17.00–17.30. Vodja vrtca je obljubila, da bo v 

prihodnjih dneh na voljo tudi prijavnica.  

 

 

Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 je predstavil ravnatelj. 

 

Ravnatelj je uvodoma navedel vrednote, na katerih temelji življenje in delo v šoli in so zapisane v 

programu ravnatelja – strokovnost, odgovornost in sodelovanje – ter vrednote, ki so zapisane v 

vzgojnem načrtu: učenje, skrb za zdravje, odgovornost in spoštovanje. Cilj je te vrednote spodbujati, 

negovati in razvijati tudi v tem šolskem letu. 

 

Šolo v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 266 učencev, ki so razporejeni v 15 oddelkov. Razredi v šoli 

so nekoliko prerazporejeni. Tako se 4. razred nahaja v nadstropju takoj ob knjižnici, da gibalno 

ovirana učenka lažje dostopa, učilnica matematike pa je preseljena na konec hodnika tretje triade.  

Kar nekaj napora je bilo vloženega pri usklajevanju urnika verouka z avtobusnimi prevozi. Ravnatelj je 

poudaril, da se je situacija rešila v največji možni meri. 6 učencev z naselja Šranga se vozi s šolskim 

kombijem.  



V sklopu razširjenega programa neobveznih izbirnih predmetov se v prvem razredu izvaja pouk 

angleščine, v 4. in 5. razredu tehnika, nemščina in računalništvo, v 7. in 8. razredu pa francoščina. V 

letošnjem šolskem letu je odmor za kosilo podaljšan za 5 minut. Učenci v oddelku podaljšanega 

bivanja pa hrane ne odnašajo več v učilnice, ampak jo pojedo v jedilnici.  

 

Tako kot v lanskem letu bodo tudi letos izvedeni dodatni in dopolnilni pouk, fakultativni pouk 

angleškega jezika v tretjem razredu ter interesne dejavnosti. V okviru dnevov dejavnosti bodo 

organizirani kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi. V šoli se bo letos izvedlo kar nekaj 

tekmovanj: regijsko državno tekmovanje v znanju slovenščine, fizike in angleščine. V okviru interesnih 

dejavnosti se bosta letos na novo izvajala šiviljski in kuharski krožek ter naravoslovne delavnice. Velik 

poudarek bo tudi na praktičnemu delu, zato se bo letos izvajalo rokodelstvo. Učenci bodo tudi letos 

deležni ekskurzij in izletov, šole v naravi pa se bodo udeležili učenci 3., 5. in 7. razreda. Tudi letos se 

bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred. Za 9. razred je letos kot tretji predmet 

določen likovna umetnost. Strokovni aktivi so pripravili analize in priporočila, ki se bodo upoštevali 

pri izvedbi letošnjega preverjanja. Za učence, ki bodo letos izkazali svoje znanje in prizadevnost, bo 

organiziran tridnevni tabor raziskovanja in kreativnosti v CŠOD Rak v juniju 2016.  

 

V letošnjem šolskem letu bomo obeležili Pavčkov dan, ki bo 21. 10. 2015, ko se bomo spomnili 

obletnice Pavčkove smrti.  

 

Življenje in delo v šoli bodo v letošnjem šolskem letu popestrile prireditve in proslave, skozi celo leto 

pa bo izvedenih kar nekaj projektov in natečajev: Pavčkove vitice, Gasilstvo v Mirni Peči, Likovna 

ustvarjalnica, Ekošola, Zdrava šola, Simbioza, Turizmu pomaga lastna glava, Rastoča knjiga, Kulturna 

šola. Šola se bo še naprej trudila za zgledno sodelovanje z občino, z izobraževalnimi organizacijami, z 

lokalno skupnostjo in svetovalnimi službami. Posebna skrb bo namenjena tudi sodelovanju z vrtcem 

tako z medsebojnimi obiski otrok in učencev kot tudi s skupnimi pedagoškimi konferencami in 

izobraževanji strokovnih delavcev.  

 

Med pomembnejše naloge, ki so načrtovane za šolsko leto 2015/2016, je ravnatelj izpostavil še 

izvedbo razpisa za imenovanje ravnatelja, razvojni načrt za obdobje 2016–2020 in gradnjo nove 

telovadnice, ki naj bi se pričela v času poletnih počitnic.  

 

Ravnatelj bo skozi celo šolsko leto spremljal uresničevanje letnega delovnega načrta ter sproti beležil 

morebitne spremembe in okoliščine, ki jih bo upošteval pri načrtovanju za prihodnje šolsko leto.  

 

Nataša Krištof Rovšek je povedala, da tisti učenci, ki gredo k verouku, ostanejo brez prevoza, ker se 

ura verouka prekriva z urnikom. Ravnatelj je povedal, da ravno zaradi verouka avtobus pelje 3 dni v 

tednu tudi po 7. šolski uri. Dodal je, da je težko vsem ustreči in da je urnik prilagojen, kolikor je 

možno. Je pa obljubil, da bo še enkrat vozni red s poslovno sekretarko preučil.  

Milan Ovnik je bil mnenja, da je ravnatelj glede uskladitve urnika veliko naredil in da je verouk stvar 

vsakega posameznika. 

Franci Hrovatič je povprašal, ali je bilo podanih še kaj pritožb glede obnašanja šoferja avtobusa. 

Ravnatelj je odgovoril, da ne.  

Jožeta Bobnarja je zanimalo, ali so športni, naravoslovni dnevi predpisani. Ravnatelj je odgovoril, da 

so.  



Milan Ovnik je predlagal, da bi prvi roditeljski sestanek potekal ob različnih urah, ker imajo nekateri 

starši več otrok in se ga ne morejo udeležiti istočasno, ker se ure prekrivajo. Na to je opozorila tudi 

Nina Jazbec Žagar. Milan Ovnik je še dodal, da svet staršev daje pozitivno mnenje na predlog letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 in predlagal, da se njegov podpis na letnem delovnem 

načrtu odstrani.   

 

 

SKLEP 5:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom letnega delovnega načrta šole in vrtca v 

šolskem letu 2015/2016 in soglasno z dvigom z rokom podal pozitivno mnenje o obeh letnih 

delovnih načrtih. 

 

 

K točki 5  

 

Ravnatelj je predstavil rezultate ankete, katere namen je bil pridobiti mnenja, stališča in pogled 

učencev, staršev in učiteljev na vzgojno delovanje šole. Vprašanja so se nanašala na štiri vrednote 

vzgojnega načrta 2014/15: na vrednoto učenja, skrb za zdravje, odgovornost in spoštovanje. Z 

vzgojnim načrtom so določeni načini doseganja in uresničevanje teh vrednot. Pri pripravi vzgojnega 

načrta sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši.  

 

Ravnatelj je izpostavil sledeče ugotovitve:  

 

- v večini se učenci učijo zaradi ocen in ne zaradi želje po znanju, kar je zaskrbljujoč podatek; 

- večina učiteljev meni, da nacionalno preverjanje znanja ni smiselno, več kot polovica staršev 

meni, da je, večina učencev je k preverjanju nacionalnega preverjanja znanja pristopila resno; 

- učenci imajo od vseh dejavnosti v šoli najraje ekskurzije, izlete in interesne dejavnosti; 

- zaskrbljujoč je podatek, da predvsem učenci III. triletja posegajo po nezdravih energetskih 

pijačah in nezdravi prehrani, ki jo gredo kupit v trgovino. Pogosto pa so v šoli prisotne tudi 

uši. To težavo je težko izkoreniniti, saj nekateri starši še vedno ne ravnajo v skladu s 

priporočili; 

- anketa je tudi pokazala, da resnih kršitev pravil šole ni in nasilje v šoli ni pereč problem, kar je 

posledica dobro zastavljenega vzgojnega načrta; 

- v večini tako učenci, starši kot učitelji izražajo spoštovanje do drugih. 

 

 

 

Milan Ovnik je povprašal, kako šola ukrepa v primeru, če učenec bruha. Zgodilo se je namreč, da je 

posledice bruhanja morala pospravljati njegova hči, ki je bila takrat dežurna. Ravnatelj je bil 

presenečen in dodal, da s tem ni bil seznanjen, vsekakor pa to ni naloga dežurnih učencev in da se 

učence šole v to ne vključuje. Praviloma bi morala pospraviti čistilka ali kuharica oz. drug prisotni 

delavec. Vodja vrtca je dodala, da v vrtcu pospravijo strokovne delavke z uporabo rokavic, mask in z 

razkužilom. 

 



 

SKLEP 6:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z evalvacijo vzgojnega načrta za preteklo šolsko leto in 

soglasno potrdil vsebino vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/2016. 

 

 

K točki 6  

 

Ravnatelj je predstavil predlog cenika za šolsko leto 2015/2016, v katerem so tri spremembe: na novo 

je na ceniku navedena cena angleščine za predšolske otroke, ki znaša 2 €/šolsko uro, najem 

računalniške učilnice 16,00 €/uro in dnevni najem kombija 19,55 €. 

 

 

SKLEP 7:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom cenika za šolsko leto 2015/2016. 

 

 

K točki 7  

 

V nadaljevanju je predsednik pozval navzoče, naj podajo morebitna vprašanja, pobude ali pohvale. 

Člani so izpostavili sledeče: 

 

Mojca Rajšelj je vprašala, ali obstaja možnost, da se šola v naravi za 3. razred financira tudi iz šolskega 

sklada. Strošek na učenca je približno 100,00 €. Povprašala je tudi o možnosti, da bi se starši na 

govorilne ure predhodno najavljali oz. vpisovali na čakalni seznam (morda elektronski), da jim na 

govorilnih urah ne bi bilo treba predolgo čakati, da pridejo na vrsto. Ravnatelj je predlagal, da se o 

tem dogovorijo z razredničarko.  

 

Simona Rajšel je opozorila, da voznik avtobusa učencem ustavlja na glavni cesti, ki pelje na Mali Vrh, 

in ne na avtobusnem postajališču. Učenci morajo tako čez cesto, kar je nevarno. Cesta je tudi precej 

prometna zaradi tovornjakov. Pripombi se je pridružil tudi Franci Hrovatič, ki je na takšno situacijo 

naletel. Ravnatelj je obljubil, da se bo s šoferjem pogovoril.  

 

Luka Piko je pohvalil primer dobre prakse obveščanja in komunikacije preko elektronske pošte, ki je 

zelo ažurna. Pohvali se je pridružila tudi Nina Jazbec Žagar. Glede porasta nezdravih energijskih pijač, 

ki jih uživajo učenci, je Luka Piko predlagal, da tej temi v šoli posvetimo več pozornosti in 

ozaveščanja. Tudi Janja Tomšič je dodala, da v trgovini opažajo, da učenci pogosto kupujejo takšne 

pijače, a da jim tega preprečiti ne morejo. Ravnatelj se je strinjal, da je to pereč problem in da bo na 

to temo organizirano predavanje za starše.  

Alenka Kavšek je povedala, da nekateri podatki na spletni strani šole niso posodobljeni in ažurirani. 

Ravnatelj se je strinjal in pojasnil, da je en del podatkov vezan na dokumentacijo, ki jo je potrebno še 

sprejeti na sejah, ter da je v šoli tudi novi računalničar, ki se s poslovanjem v šoli še spoznava.  

Obljubil je, da bo spletna stran urejena do konca meseca.   



 

Luka Piko je opozoril na prekrivanje ur pevskih vaj in gibalnih uric. Ravnatelj in vodja vrtca sta 

pojasnila, da je to že urejeno in so ure spremenjene.  

 

Nataša Krištof Rovšek in Janja Tomšič sta povprašali ali drži, da morajo učenci za tekmovanje iz logike 

plačati 1,00 evro. Ravnatelj je pojasnil, da šolska tekmovanja ne plačujejo starši, ampak šola, in da bo 

o tem povprašal učiteljico.  

 

Nina Jazbec Žagar je poročala o odzivu nekaterih staršev iz vrtca o odločitvi, da otroci ne dobivajo več 

malice za domov. Mnenje teh staršev namreč je, da se je takšna odločitev sprejela na seji sveta 

staršev, kar so člani sveta v celoti zanikali. Milan Ovnik je dodal, da takšne odločitve niso v 

pristojnosti sveta staršev. Ravnatelj je odločitev, da se malice več ne deli za domov, zagovarjal 

predvsem iz razloga oporečnosti hrane in ekološkega vidika. Zagotovljena je namreč morala biti 

primerna embalaža, ustrezna količina in ustrezna sestava hrane. V tem primeru je hrana tudi dlje časa 

stala, zaradi česar ni bilo možno zagotoviti oporečnosti hrane. Vodja vrtca je pojasnila, da se otroci 

sedaj lepo navajajo na hranjenje v vrtcu ter da pojedo več. Franci Hrovatič se strinja s takšnim 

ukrepom, je pa vprašal, ali sploh obstaja kakšen vrtec, ki bi dajal malico za domov. Vodja vrtca je 

pojasnila, da se je o tem pozanimala, a na Dolenjskem ni vrtca, ki bi imel takšno prakso. Tudi Tanja 

Šiško Bevec je odziv želela preveriti pri starših, a je dobila odgovor le od treh staršev, ki tak ukrep 

pozdravljajo. Zanimalo jo je tudi, ali bodo starši vrtec v naravi lahko plačali po obrokih. Vodja vrtca je 

pojasnila, da lahko, nekaj sredstev pa bo namenjenih tudi iz šolskega sklada. 

 

Nina Jazbec Žagar pa je podala informacijo, da bo letos Dinos v zbiralni akciji papirja, ki jo bo šola 

izvedla predvidoma v oktobru, ponudil boljšo ceno, to je od 90,00–95,00 € po toni.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.00.  

 

Št. dokumenta: 9002-3/2015-2 

 

 

 

Zapisnikarica        Predsednik sveta staršev  

  Maja Oštir         Milan Ovnik 

 

 

 

 

Mirna Peč, 28. 9. 2015 

 

 

 

PRILOGE:  

 

- Poslovnik o delu sveta staršev 



- Zapisnik 8. sestanka sveta staršev 

− Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta v šolskem letu 2014/2015 

− Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

− Evalvacija vzgojnega načrta in predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

− Predlog cenika za šolsko leto 2015/2016 


