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Z A P I S N I K 

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

ki je bil v četrtek, 6. 6. 2019, ob 18.30  v zbornici šole 

 

Prisotni: Povšič Ana, Perko Drago, Perše Andreja, Hribar Robert, Jarc Petra, Zilić Aida, Hrovatič Franci, 

Klavora Jure, Mikec Mateja, Hočevar Andrej, Piko Luka, Brinjevec Stane, Saje Marta, Rajšelj Mojca, 

Dular Dejan, Krevs Jože, Fortuna Nina, Škof Petra 

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

Sanja Pavlinić Vidic (pomočnica ravnatelja šole), Maja Oštir (zapisnikarica) 

Upravičeno odsotni: Kastelic Andrej, Kužnik Dunja, Miljan Lenka, Sluga Janez, Avsec Uroš, Strojinc Jože, 

Grivec Tone, Milena Rajšel 

Odsotni ostali: Drenik Jasmina, Lužar Barbara 

 
Dnevni red:  

1) Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

2) Obravnava in potrditev predloga delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020.  

3) Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem četrtletju v šoli in vrtcu.  

4) Obravnava rezultatov NPZ. 

5) Predlogi in pobude.  

 
 
K točki 1 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Dejan Dular in predlagal, da se k dnevnemu redu doda še 

obravnava rezultatov NPZ. S predlaganim dnevnim redom so se prisotni člani strinjali. Prisotne je 

pozval k potrditvi zapisnika predhodne seje. Prisotni člani niso imeli pripomb.  

 

SKLEP 1:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil zapisnik 8. sestanka z dne 13. 2. 2019.  

 
 
K točki 2 

Predlog izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2019/2020 

so člani prejeli po e-pošti in je priloga zapisnika. Prisotni člani so se s predlogom izbora gradiv strinjali. 

Ravnatelj je pojasnil spremembo pravilnika, kjer je določeno, da so učna gradiva tudi za 2. razred za 

starše brezplačna.  

Predstavnik skupine Oblački je podal pripombo na kvaliteto vezave gradiv. Določeni učbeniki in delovni 

zvezki so slabo vezani, lepljeni, tudi listi odpadajo. Ravnatelj je pojasnil, da takšna gradiva reklamirajo. 

Na založbe oziroma podjetja bodo naslovili še dopis, s katerim bodo opozorili na slabo kvaliteto.  
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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 2019/2020.  

 

K točki 3 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem četrtletju v vrtcu je predstavila pomočnica 

ravnatelja vrtca Irena Kozlevčar. Povedala je, da v letošnjem letu beležijo rekordno število vpisanih 

otrok, in sicer 201. Število se zaradi izpisov še spreminja, trenutno vrtec obiskuje 196 otrok. Od 

februarja deluje tudi 11. oddelek, v katerem je 15 otrok. V marcu je potekal vpis za novo šolsko leto, 

prejeli so 36 vlog, od tega je deset vlog za medletni sprejem. Vloge za vpis še prihajajo in končno število 

otrok tako še ni znano.  

Dejavnosti v vrtcu so potekale skladno z začrtanim LDN, dogajanje so popestrile tudi obogatitvene 

dejavnosti: vrtec v naravi, noč v vrtcu in popoldanska druženja z družinami.  

Uspešno so zaključili so s projekti Eko vrtec, Cepetavček bralček in turistični projekt, kjer so otroci 

raziskovali znamenitosti Mirne Peči. V ta namen so otroci izdelali spominsko razglednico in postavili 

razstavo v muzeju.   

Za lažje načrtovanje dela in uskladitve urnikov strokovnih delavk so natančno beležili število prisotnih 

otrok, trenutno poteka anketa prisotnosti otrok med počitnicami.  

Z ravnateljem spremljata tudi hospitacijske nastope, saj se štiri delavke pripravljajo na strokovni izpit. 

Štiri dijakinje so uspešno zaključile s prakso. Z realizacijo vseh načrtovanih dejavnosti v letošnjem letu 

so zelo zadovoljni, za kar gre zahvala vsem zaposlenim. Leto v vrtcu so tako zelo uspešno zaključili.  

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem četrtletju v šoli je predstavil ravnatelj. Povedal je, 

da dejavnosti v šoli potekajo skladno z vsebinami LDN. Učenci se pripravljajo na zaključek šolskega leta, 

zato je veliko spraševanja in ocenjevanja. Uspešno so zaključili vse načrtovane projekte, izpostavil je 

tudi dosežke učencev na različnih tekmovanjih. Še posebej je pohvalil učenca 5. razreda, ki je postal 

državni prvak iz matematike. V prvi razred je vpisanih 45 učencev, nekaj učencev je z odložitvijo vpisa 

ter nekaj prepisov učencev iz drugih šol. Novo šolsko leto bo obiskovalo več kot 340 učencev v 18 

oddelkih, kot je bilo predvideno.  

 

SKLEP 3:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem 

četrtletju v šoli in vrtcu.  

 

K točki 4 

Ravnatelj je predstavil rezultate pisanja testov iz NPZ za učence 6. in 9. razreda. Učenci 9. razreda so 

pri vseh treh predmetih dosegli rezultate nad državnim povprečjem. Pri slovenščini 5,87 %, pri 

matematiki 5,58 % in pri fiziki 6,50 % nad državnim povprečjem. Učenci 6. razreda so pri slovenščini 

dosegli rezultat 3,28 % nad državnim povprečjem. Pri matematiki in angleščini pa so dosežki rahlo pod 

državnim povprečjem, pri matematiki 1,34 % in pri angleščini 0,06 % pod državnim povprečjem. 
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SKLEP 4:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z dosežki učencev pisanja NPZ.  

 

K točki 5 

Predsednik je prebral predloge staršev: ureditev avtobusnega postajališča na Vrhovem, gradiva v 3. 

razredu, urnik glasbene šole pred 15. uro in pripombo na sendvič z aditivi. Glede ureditve avtobusnega 

prevoza z Vrhovega v šolo je ravnatelj pojasnil, da bo o tem obvestil Občino, predlagal je tudi, da starši 

podajo predlog na Svet za preventivo v cestnem prometu Občine. Glede izvajanja zunanjih dejavnosti 

na šoli pred 15. uro je ravnatelj pojasnil, da je oddelek podaljšanega bivanja razširjen program in deluje 

do 16. ure, zato se zunanje dejavnosti ne morejo izvajati pred 15. uro. Upoštevati morajo tudi 

organizacijo dela učiteljev. Glede reševanja, izpolnjevanja delovnih zvezkov je bil mnenja, da so različni 

vzroki, zakaj ti niso izpolnjeni. Glede sendvičev z aditivi, ki so jih učenci dobili za dan dejavnosti, pa je 

pojasnil, da so za ta dan učenci dobili zapakiran sendvič. Glede škodljivosti bodo preverili pri pristojni 

ustanovi in o tem obvestili izbranega dobavitelja.  

Predstavnica skupine Krokodili je podala predlog, da bi rezervacija otrok v vrtcu med počitnicami trajala 

dva meseca. Pohvalila je delo vzgojiteljic, ki pri načrtovanju dejavnosti zelo upoštevajo interese otrok, 

pohvalila je dobro komunikacijo in odličen sistem govorilnih ur ter pohvalila projekt Turistično 

raziskovanje Mirne Peči. Irena Kozlevčar je odgovorila, da rezervacija otrok traja en mesec, od 1. 7. do 

31. 8. skladno s Pravilnikom, ki ga sprejema občinski svet.  

Predstavnica skupine Kužki je vprašala o delitvi otrok v prvem razredu. Povedala je, da je sedaj v skupini 

tudi nekaj problematičnih otrok ter veliko fantov in malo deklic. Ravnatelj je pojasnil, da pri 

razporeditvi otrok sodelujejo svetovalna služba, vzgojiteljice in razredničarke ter da določene specifike 

pri razporeditvi upoštevajo. Prav tako bo z novim šolskem letom ena od vzgojiteljic razporejena v prvi 

razred kot druga strokovna delavka.  

Predstavnika skupin Bobenčki in Škratki sta pohvalila delo vzgojiteljic.  

Predstavnik 7. a je povedal, da imajo učenci tudi do dve predstavitvi plakatov dnevno. Ravnatelj se je 

strinjal, da je obdobje zaključevanja ocen in zato posledično zraven tudi veliko drugih dejavnosti. S 

strokovnimi aktivi bodo stanje analizirali in to upoštevali v naslednjem šolskem letu.  

Predstavnica 8. b je podala predlog, da so učenci, ki se vrnejo v šolo po preboleli bolezni, oproščeni 

pisanja in spraševanja vsaj dva dni. Ravnatelj je bil mnenja, da učitelji temu znajo prisluhniti, da pa niso 

vsi primeri enaki.  

Predstavnica 8. a je povedala, da učenci med spraševanjem vedno dobijo zaposlitev, da ne slišijo 

spraševanja drugega učenca. Mnenja je, da se ostali učenci iz tega lahko veliko naučijo. Ravnatelj bo to 

izpostavil na strokovnih aktivih.  

Predstavnica 6. a je podala pohvalo razredničarki in v imenu mame izpostavila primer spolnega nasilja.  

Postopek je bil korektno izpeljan in zadeva se je umirila, predstavnica pa je pozvala, da šola o takšnih 

dogodkih obvesti vse starše. Ravnatelj je povedal, da redno sodelujejo z zdravstvenim domom, ki izvaja 

predavanja iz različnih tem. Pozval je starše, da učenci o takšnih dogodkih spregovorijo. Predstavnik 6. 

b je predlagal, da se za učence 2. in 3. triletja organizira predavanje iz te tematike, s čimer se je ravnatelj 

strinjal.  
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Predstavnik 3. b je pohvalil Toneta Perka za prizadevno delo v šahovskem krožku in pohvalil ravnatelja 

in Petro Kos za organizacijo in uspešno vodenje planinskega krožka.  

Predstavnik 6. b je pohvalil učiteljico glasbene umetnosti.  

Ravnatelj je ob koncu podal informacijo glede zbranih sredstev staršev za šolski sklad. S prostovoljnimi 

prispevki staršev je bilo za šolo zbranih 271 evrov in za vrtec 137 evrov, skupaj 408 evrov.  

Predsednik pa je opozoril, da predstavnica 7. b že tri leta brez opravičila ni bila prisotna na sejah.  

Sestanek je bil zaključen ob 19.45.  

 
 
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Dejan Dular 
 

Št. dokumenta: 900-3/2016/24 
V Mirni Peči, 11. 6. 2019 
 

 

 

Priloge: 

- Predlog  izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20120 


