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Z A P I S N I K 

 

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

ki je bil v ponedeljek, 30. 5. 2016, ob 18. uri v zbornici šole 

 

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

Simona Rajšel, Janez Zupančič, Mojca Barbo, Drago Saje, Milan Ovnik, Branka Petrovčič, 

Franci Hrovatič, Tanja Cesar, Brigita Rupnik, Tanja Šiško Bevec, Janja Tomšič, Nina Jazbec 

Žagar. 

 

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

vrtca), Maja Oštir (zapisnikarica)  

 

Opravičeno odsotni: Stane Brinjevec, Nataša Krištof Rovšek, Marjan Parkelj, Mateja 

Mihelič, Uroš Avsec 

 

Ostali odsotni: Tanja Avbelj, Maruša Šega 

 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Milan Ovnik in predlagal, da člani sveta staršev 

sprejmejo predlagani dnevni red, ki se glasi:  

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklih sestankov. 

2. Obravnava in potrditev predloga delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 

leto 2016/2017. 

3. Poročilo o učno-vzgojnem delu v šoli in vrtcu. 

4. Seznanitev s postopkom izvedbe volitev članov sveta staršev za prihodnji mandat. 

5. Predlogi in pobude. 

 

S predlaganim dnevnim redom so se prisotni člani strinjali.  

 

 

K točki 1 

 

Predsednik sveta staršev Milan Ovnik je pozdravil navzoče članice in člane, ugotovil 

sklepčnost in na kratko povzel sklepe prejšnjih sestankov. Glede sklepa št. 4 je Milan Ovnik 

podal spremembo Poslovnika v 17. členu, kjer se spremeni drugi odstavek:  

 

Svet staršev ima v šolskem letu najmanj tri seje, in sicer prvo v začetku šolskega leta, pred 

koncem septembra, drugo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in tretjo v zadnjem 

trimesečju šolskega leta pred zaključkom pouka. 
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Preostali sklepi prejšnjega sestanka so realizirani. Milana Ovnika je še zanimalo reševanje 

težav pri matematiki, kjer je ravnatelj pri nenapovedani hospitaciji zaznal odstopanja od 

strokovnih meril. Ravnatelj je pojasnil, da je ukrepal skladno s pristojnostmi, ter da je za 9. 6. 

2016 napovedan strokovni aktiv po vertikali za matematiko, kjer se bo pridružila tudi 

svetovalka iz zavoda za šolstvo. Skupaj se bodo pogovorili glede preverjanj in preizkusov pri 

matematiki. 

 

Prisotni člani na zapisnik 2. izrednega sestanka niso imeli pripomb, zato so sprejeli:  

 

SKLEP 1: 

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil zapisnik 2. izrednega 

sestanka v predlagani obliki in soglasno sprejel popravek v 17. členu Poslovnika. 

 

K točki 2 

 

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred v šolskem letu 

2016/2017 z njihovo nabavno ceno so člani prejeli po elektronski pošti in je priloga zapisnika. 

Predlog izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017 je 

predstavila knjižničarka Nataša Trajkovski. Razložila je, da je seznam podoben lanskemu, 

tudi cene so podobne lanskim. Sprememba je pri gradivih za 4. razred, kjer bo zaradi menjave 

učbenikov delovnih zvezkov manj. Delovni zvezki se bodo uporabljali pri matematiki, 

slovenščini in angleščini. Pri fiziki za 8. in 9. razred pa so delovni zvezki zamenjani zaradi 

novih učbenikov. 

Janeza Zupančiča je zanimalo, ali bodo učenci tudi v novem šolskem letu uporabljali 

učbenike iz učbeniškega sklada. Nataša Trajkovski je pritrdila. Razložila je tudi, da je 

ministrstvo namenilo sredstva za obnovitev učbenikov. Tako se bodo dotrajani učbeniki za 

drugo in deloma tudi tretje triletje nadomestili z novimi. Glede šolskih potrebščin je Nataša 

Trajkovski povedala, da bo del potrebščin za likovno umetnost nabavila šola, staršem bo nato 

za plačilo teh potrebščin v septembru poslana položnica. Nekaj potrebščin pa bodo morali 

starši kupiti sami.  

Franci Hrovatič je vprašal, ali je cenejše, če potrebščine nabavi šola. Ravnatelj je povedal, da 

je cenejše, saj se izbere najugodnejšega ponudnika. Ravnatelj je nato obljubil, da se bo 

pogovoril z učiteljicami in se poizkusil dogovoriti, da čim več potrebščin nabavi šola. Dodal 

je tudi, da pri izbiri učnih gradiv njegova vloga ni najbolj izrazita, saj izbiro učnih gradiv 

določijo strokovni aktivi učiteljev. 

 

SKLEP 2:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok dal soglasje k skupni nabavni 

ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 

2016/2017. 
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K točki 3:  

 

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

 

Število vključenih otrok v vrtcu ostaja enako, 184, vpisni postopek za šolsko leto 2016/2017 

še poteka. Število prispelih vlog za vpis je 26, od tega so štirje starši, ki pogodbe o vključitvi 

otroka še nisi podpisali. Sicer program predšolske vzgoje poteka skladno z načrtovanim, vse 

aktivnosti so v večini realizirane skladno z letnim delovnim načrtom. Prostorski pogoji so 

dobri. Oddelki, ki imajo galerije, so premajhni za 24 otrok, zato je bil Občini podan predlog 

za zmanjšanje normativa števila otrok na oddelek.  

Uspešno je bila izpeljana prireditev ob 20-letnici Cepetavčka bralčka, na katero so se 

pripravljali skozi celo leto. V ta namen je bila izdana slikanica, polepšani in urejeni so bralni 

kotički in knjižnica. V celoti so bile realizirane obogatitvene dejavnosti, interesne v malo 

manjšem obsegu, skozi celo leto so potekali projekti (Ekovrtec, Portfolio, Čutna pot, Mali 

sonček..). Intenzivno se pripravljajo na zaključno prireditev, ki bo 16. 6. 2016. Vodja vrtca je 

v nadaljevanju pohvalila delo strokovnih aktivov, strokovne delavke se trudijo, da so 

vsakodnevne vsebine v vrtcu kakovostne in otroci lepo napredujejo. 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. S procesom 

samoevalvacije so si tako zastavili prednostne naloge in cilje za prihodnja tri leta. Z 

ravnateljem sta uspešno izvedla vse hospitacije, v teku je drugi del letnih razgovorov. V vrtcu 

redno poteka tudi program srečanj s starši, ki vsebuje roditeljske sestanke, govorilne ure, 

predavanja za starše. S starši pa se družijo tudi na delavnicah in prireditvah.  

 

 

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

 

Bliža se konec šolskega leta in učenci imajo pred sabo še kar nekaj spraševanja in kontrolnih 

nalog. Tako je učni proces v fazi zaključevanja ocen in še ni možno podati končnih rezultatov. 

Ravnatelj sicer aktivnosti na učno-vzgojnem področju ocenjuje kot uspešne, kar je plod 

kvalitetnega dela. Dejavnosti v šoli so potekale skladno z letnim delovnim načrtom. Uspešno 

je zaključen celoletni projekt Gasilstvo v Mirni Peči, izdan je bil tudi zbornik, ki je bil tako 

med učenci kot povabljenci lepo sprejet. Izpeljane so bile vse šole v naravi, uspešno je bil 

zaključen kolesarki izpit. Učenci so bili uspešni in prizadevni na tekmovanjih, prireditvah in 

natečajih, tako v šoli, kot tudi izven nje. Udeležili so se slikarske kolonije v Italiji, 14. 6. 2016 

bodo sodelovali na likovnem taboru na Mirni, najbolj pridni učenci pa se bodo udeležili 

tridnevnega tabora v CŠOD Rak Cerknica. Ravnatelj je pohvalil delo glasbene pedagoginje, s 

katero so učenci po dolgem času sodelovali na reviji pevskih zborov, organiziran pa bo tudi 

koncert pevskih zborov. Trenutno smo v pričakovanju rezultatov nacionalnega preverjanja 

znanja, zato strokovne delavce čaka temeljita analiza rezultatov, na podlagi katerih bodo 

sprejeli usmeritve za naslednje šolsko leto. V pripravi pa je tudi že letni delovni načrt za 

prihodnje šolsko leto.  
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SKLEP 3: 

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o učno-vzgojnem delu v šoli in 

vrtcu.  

 

K točki 4:  

 

Milan Ovnik je prisotne člane seznanil s postopkom izvolitve novih članov sveta staršev za 

prihodnji mandat. Skladno s Poslovnikom kandidate za predstavnike v svet staršev predlagajo 

in izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku posameznega oddelka v tekočem šolskem 

letu. Prvi sestanek skliče ravnatelj. V letošnjem šolskem letu šestim predstavnikom poteče 

mandat, od tega trem v svetu zavoda. Ravnatelj je dodal, da je z obiskom članov na sejah 

zadovoljen, ter da so bila njihova mnenja in pobude pri vsakodnevnem delu v zavodu v veliko 

pomoč.  

 

 

K točki 5:  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju razložil postopek gradnje telovadnice. 19. 5. 2016 sta podpisala 

pogodbo predstavnik izbranega izvajalca Zidgrad Idrija in predstavniki občine. Predstavniki 

izvajalca so si že ogledali lokacijo. Ugotovljeno je bilo, da je premalo prostora za dovoz 

tovornjakov, zato bo potreben še dogovor z lastnikom njive, čez katero se bo vozilo. Z 

zemeljskimi deli se bo pričelo po koncu pouka. Predvideno je, da bo telovadnica do konca leta 

pod streho in dokončno predana v uporabo z novim šolskim letom 2017/2018. Telovadnica bo 

približno dvakrat večja od stare, na tribunah bo prostor za 440 obiskovalcev, dodatnih 

parkirišč ni predvidenih. Vhod za obiskovalce bo od zunaj, s ploščadi, učenci pa bodo 

dostopali preko garderob.  

Janeza Zupančiča je zanimalo, ali so se rešile težave z zamakanjem strehe. Ravnatelj je 

pojasnil, da ob deževju streha še zamaka v likovni učilnici in učilnici tehnike, v njegovi 

pisarni pa je težava zaenkrat sanirana. 

Tanja Cesar in Janez Zupančič sta povprašala glede razporeditve oddelkov v novem šolskem 

letu. Ravnatelj je pojasnil, da bo prvi razred obiskovalo 47 učencev v dveh oddelkih. Matična 

učilnica petega razreda bo z novim šolskim letom preseljena v učilnico fizike, fizika pa bo v 

kemiji. Če bo v vrtcu deset oddelkov, bosta dva oddelka, tako kot letos, poslovala na šolskem 

delu. Za prihodnja leta, ko bodo oddelki dvooddelčni, pa bodo prostori namenjeni le šoli. 

Tako bo potrebno skupaj s predstavniki Občine poiskati rešitve za dodatne prostore vrtca.  

Jože Bobnar je prebral pripombo starša glede postavitve stezice do glavnega vhoda vrtca. 

Sedaj namreč hodijo ob igralih in po travi. Ravnatelj je pojasnil, da je urejena pot ob fasadi 

šole do glavnega vhoda šole in za dodatno stezico do vrtca ni vidi potrebe. 

Podan je bil tudi predlog, da se na spletni strani šole objavijo datumi vseh počitnic za celotno 

šolsko leto in kontaktni podatki vseh zaposlenih. Ravnatelj si je predlog zabeležil.  

 

Nino Jazbec Žagar je zanimalo, kako je s senčenjem teras v vrtcu. Ravnatelj je razložil, da je 

težavo izpostavil na Občini, da je bila na obisku komisija, ki si je zabeležila vse pripombe in 
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napake, storjene pri gradnji. A tu ne gre za napako, zato bomo rešitev morali poiskati sami. 

Zaenkrat se vročine otepajo z večjimi dežniki, kot trajno rešitev pa ravnatelj trenutno vidi v 

krošnjah dreves. Dodal je, da o tem vsekakor razmišljajo, da so stvari precej drage, prav tako 

se ne sme zanemariti varnost otrok. Vodja vrtca je dodala, da otroci ob visokih temperaturah 

niso izpostavljeni soncu in da veliko hodijo v gozd. Nina Jazbec Žagar je povprašala tudi 

glede oblikovanja tandemov strokovnih delavk. V skupini Palčki so v tem letu imeli zaradi 

nadomeščanja bolniških odsotnosti tri različne vzgojiteljice oz. pomočnice in podala predlog, 

da bi šla vsaj ena od vzgojiteljic s skupino v novo šolsko leto naprej. Vodja vrtca je povedala, 

da se bodo potrudili in reševali težave po zmožnostih. Tudi Franci Hrovatič je povedal, da po 

njegovih izkušnjah menjave vzgojiteljic ne vplivajo najbolje na otroke. Člani so nato dodali, 

da so otroci različni, nekateri to sprejemajo dobro, nekateri težje, da pa so spremembe 

dobrodošle. Marta Saje je dodala, da je tudi ponekod po šolah praksa, da oddelke premešajo 

na vsake tri leta. Nina Jazbec Žagar je v nadaljevanju podala čestitke in pohvale za prireditev 

ob 20-letnici Cepetavčka bralčka. V imenu staršev skupine Zmaji Direndaji je prebrala 

zahvalo za prizadevno in uspešno delo vzgojiteljice Nine Golob in pomočnice Vide Tomšič. 

Dodala je, da so tako starši kot otroci zelo srečni in ponosni, da ju imajo. 

V nadaljevanju so člani obravnavali elektronsko sporočilo mamice iz skupine Medenjaki, v 

katerem je izrazila pripombo na igranje otrok v predstavi In s Tango smo trije. Sporna se ji zdi 

tematika zgodbe, ki je sicer resnična in govori o istospolni ljubezni med dvema pingvinoma in 

po njenem mnenju ni primerna za predšolske otroke. Mnenja članov o tej zgodbi so bila 

različna, tema je občutljiva. Nekateri so izrazili tradicionalna stališča, drugi so bili odprtega 

duha, v večini pa so dejali, da naj bodo vzgojiteljice pri vpeljavi takšnih vsebin previdne. 

Mnenja so bili, da si ne smemo zatiskati oči, otroci se bodo namreč s to tematiko v življenju 

slej ko prej srečali. Janez Zupančič je dodal, da z zgodbo ni nič narobe, a pozval, da so 

vzgojiteljice pri izbiri in izvajanju takšnih vsebin pozorne. Člani so se strinjali, da je otrokom 

potrebno takšne vsebine na primeren način razložiti. Nina Jazbec Žagar pa je dodala, da so jo 

obhajali mešani občutki, ko je v igralnici skupine Zmaji Direndaji zagledala polepljene stene s 

slikami z različnimi vrstami družin, med katerimi so bile tudi istospolne. Sicer je prepričana, 

da vzgojiteljice delajo le v dobro otrok in da je to le način, s katerim želijo otroke naučiti 

spoštovati različnost. Dejali so, da so starši tisti, ki vzgajajo, ter da obstajajo še druge 

pravljice, ki so sporne po vsebini, npr. Rdeča kapica. Luka Piko je tudi izpostavil predstavo 

Račke, smrt in tulipan, ki tematizira smrt. Otroci so si jo ogledali in jo po njegovem mnenju 

dobro sprejeli. V nadaljevanju so člani predlagali, naj se starši otrok, ki v omenjeni predstavi 

igrajo, sami odločijo, ali bodo otroci v predstavi sodelovali. A vendarle je na koncu 

prevladalo mnenje, da glede na že vložen trud in čas predstavo odigrajo. Mnenje o predstavi 

je izrazil tudi ravnatelj. Povedal je, da do sedaj na izbiro predstav ni bilo pripomb, da 

vzgojiteljice same presodijo primernost vsebin. Gre za slikanico, ki je bila splošno sprejeta in 

se interpretira na različne načine. Mnenja je, da so otroci predstavo sprejeli na drugačen način 

kot odrasli. Nikakor ne gre za to, da bi otroke k tej tematiki spodbujali, ampak le za prikaz 

drugačnosti. S tem so otroci pridobili širino. Dodal je, da se tako v šoli in vrtcu trudijo, da ne 

zanemarjajo npr. krščanskih navad. Tako so dejavnosti ob večjih krščanskih praznikih, kot sta 

velika noč in božič, delno namenjene tudi temu.  
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Sejo so nadaljevali s pohvalami prisotnih članov. Starši otrok v vrtcu so pohvalili vzgojiteljice 

in pomočnice v skupinah Palčki, Medenjaki in Žogice nogice. Starši učencev so bili 

zadovoljni z organizacijo dvodnevnega izleta v Avstrijo in z izvajanjem francoščine v 8. 

razredu. Ravnatelj je povedal, da se bo francoščina tudi v prihodnjem šolskem letu izvajala, in 

sicer v dveh skupinah, začetni in nadaljevalni. Žal mu je, da ni uspel izlet v Pariz in upa, da bo 

organiziran v prihodnjem šolskem letu. Člani so zelo lepo pohvalili tudi projekt Gasilstvo v 

Mirni Peči in zbornik, ki je med seboj povezal tudi gasilska društva. Ravnatelj je dodal, da je 

bila prireditev odmevna, prejeli so veliko lepih odzivov. Tako se bodo še naprej trudili 

negovati gasilske vrednote. Člani so veseli, da se izvaja čebelarski krožek, s katerim se 

tradicija v Mirni Peči nadaljuje. Jože Bobnar je pohvalil delo učiteljice Mojce Lužar. V 

razredu so namreč imeli nekaj težav, ker učenci niso sprejeli romske deklice. Učiteljici pa je 

uspelo povezati učence skupaj. Branka Petrovčič pa je pohvalila fotografski krožek in 

organiziran pohod v Nebesa nad Šentrupertom. 

 

Milan Ovnik s tem šolskim letom zaključuje mandat v svetu staršev, zato se je ob koncu seje 

osebno zahvalil ravnatelju in ostalim članom za prijetno sodelovanje. Tudi ravnatelj se mu je 

zahvalil za dobro, konstruktivno sodelovanje in vodenje, ter dodal, da si takšnega sodelovanja 

z novimi člani želi tudi v prihodnje. 

  

10. redni sestanek je predsednik sveta staršev zaključil ob 20.05.  

 

 

Št. dokumenta: 900-2/2016-4 

 

 

Zapisala:        Predsednik sveta staršev  

Maja Oštir        Milan Ovnik 

 

 

Mirna Peč, 6. 6. 2016 

 

 

 

 

 

PRILOGI:  

 

 zapisnik 2. izrednega sestanka 

 predlog izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017 

 


