
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
Z A P I S N I K 

1. rednega sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2022/2023,  

ki je potekal, 27. 9. 2022,  v zbornici šole 

 

Prisotni: Mateja Barbo Redek, Tanja Mrak, Anita Miklič, Jasmina Kastelec, Marjetka Žveglič, Petra Zajc, 

Blažka Kristan, Jure Klavora, David Mavec, Andreja Povše, Lea Tisovec, Mateja Matoh, Suzana 

Kraševec, Danijela Čutura Sluga, Edvard Kolenc, Tanja Šiško Bevec, Jože Strojinc, Jasmina Drenik, 

Irena Gole, Andrej Hočevar, Igor Rožmanc, Stane Brinjevec, Marta Saje 

Upravičeno odsotni: Klemen Šmalc, Marko Gašperič, Katja Berus, Irena Jermančič 

Odsotni ostali: Janez Cesar  

Ostali prisotni: Majda Čengija (ravnateljica), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnateljice za vrtec), Sanja 

Pavlinić Vidic (pomočnica ravnateljice za šolo), Maja Oštir (zapisnikarica) 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:  

1. Pregled sklepčnosti in novega članstva. 

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. rednega sestanka. 

3. Pridobitev soglasja o objavi podatkov o članstvu v svetu staršev. 

4. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022 za šolo in vrtec. 

5. Obravnava LDN za šolsko leto 2022/2023 za šolo in vrtec.  

6. Obravnava vzgojnega načrta za šolsko leto 2022/2023. 

7. Seznanitev s predlogom novega cenika. 

8. Predlogi in pobude.  

 
 
K točki 1 

Predsednik Jože Strojinc je uvodoma pozdravil vse navzoče. Ob ugotavljanju prisotnosti je bilo 

ugotovljeno, da je svet sklepčen. Pojasnil je, da starši lahko za predstavnike v svetu staršev kandidirajo 

samo v enem oddelku vrtca ali šole. En starš je tako lahko predstavnik samo enega oddelka, bodisi  v 

vrtcu ali šoli.  

 

K točki 2 

Predstavnica 7. a je v imenu starša posredovala pripombo na zapisnik prejšnjega sestanka. Zapisnik 

bo popravljen. Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo.  

 
SKLEP 1 
Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je potrdil zapisnik 2. rednega sestanka z dne 25. 5. 2022 s 
popravkom.  
 



 

 

 

 

K točki 3 

Starši so podali soglasje za objavo osebnih podatkov za potrebe sklicevanja in delovanja Sveta staršev 

OŠ Toneta Pavčka.  

SKLEP 2  
Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je podal pisno soglasje k objavi podatkov o članstvu v svetu 
staršev.  
 

K točki 4 in k točki 5 (šola)  

Ravnateljica je predstavila realizacijo LDN za preteklo leto in predstavila LDN za letošnje leto. Povzela 

je sledeče:  

Prednostna naloga Bralna pismenost: ozaveščajo jo tudi v novem šolskem letu, z njo bodo skušali 

doseči tri cilje: bralno razumevanje, spoštljive odnose in gibalne spretnosti. 

Razvojna naloga: v novem šolskem letu nadaljujejo z razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij s 

poglabljanjem strategij formativnega spremljanja s poudarki na gibalnih aktivnostih in razvijanju 

socialnih veščin.  

Št. učencev in št. zaposlenih: v šolskem letu 2021/2022 je šolo obiskovalo 356 učencev, v šolskem 

letu 2022/2023 jih obiskuje 368, med katerima sta dva učenca iz Ukrajine. Št. zaposlenih: v šolskem 

letu 2021/2022 92, v letošnjem šolskem letu 94.  

Šolski koledar: v šolskem letu 2021/2022 so na delovno soboto izvedli pohod ob občinskem prazniku, 

v letošnjem šolskem letu delovnih sobot ni. Pohod ob občinskem prazniku je načrtovan v aprilu, zimske 

počitnice bodo od 30. 1.–3. 2. 2023. Ker bodo učenci 6. razreda na praznik, 8. 2. 2023, v šoli v naravi, 

se bodo za njih pričele prvomajske počitnice en dan prej (26. 4. 2023). 

NPZ: v šolskem letu 2021/2022 so učenci 6. in 9. razredov preverjali znanje iz predmetov MAT, SLO, 

TJA in GEO. Rezultati: učenci 6. razreda so pri SLO in MAT dosegli rezultat nad državnim povprečjem, 

pri TJA pa 4,6 % pod državnim povprečjem. V 9. razredu so učenci pri SLO in GEO dosegli rezultat nad 

državnim povprečjem, pri MAT pa rezultat, ki je bil 6 % pod državnim povprečjem. Letos bodo, poleg 

učencev 6. in 9. razreda, poskusno preverjali svoje znanje tudi učenci 3. razreda, če bodo za to izbrani.  

Fleksibilna diferenciacija: kot v preteklem šolskem letu se bodo tudi v letošnjem letu učitelji pri 

poučevanju posluževali metod notranje diferenciacije. Poučevanja v manjših učnih skupinah v novem 

šolskem letu ne bo, ker sta oddelka 8. in 9. razreda po številu učencev premajhna.  

Realizacija pouka: v šolskem letu 2021/2022 je bil pouk realiziran v 99,88 %.  

Šole v naravi: v šolskem letu 2021/2022 so bile načrtovane štiri, izpeljane pa tri: 3. in 4. razred v Osilnici, 

5. razred zaradi epidemioloških ukrepov na daljavo in 7. razred v Murski Soboti. V letošnjem letu so 

načrtovane tri: 3. razred v Osilnici (plavanje), 6. razred na Cerknem (smučanje) in 7. razred v Fiesi.  

Plavalni tečaj: v šolskem letu 2021/2022 so bili izpeljani plavalni tečaji za 1., 2., in 3. razred. V letošnjem 

letu je načrtovan za 1. razred.  

Dnevi dejavnosti: v šolskem letu 2021/2022 so bili izpeljani vsi načrtovani kulturni, naravoslovni, 

tehniški in športni dnevi. Tudi v letošnjem šolskem letu so načrtovani v podobnem obsegu.  

Nadarjeni učenci: kot v preteklem letu bodo tudi v tem šolskem letu nadarjenim na voljo delavnice z 

različnih predmetnih področij; v letošnjem letu je nekaj tudi na novo dodanih.  



 

 

 

Tekmovanja: učenci so v šolskem letu 2021/2022 z različnih področij dosegli vrsto priznanj – 223 

bronastih, 13 srebrnih in 17 zlatih. Tudi letos bodo učencem omogočili udeležbe na tekmovanjih, tako 

na šolski, regijski kot tudi državni ravni.  

Projekti: poleg že stalnih iz preteklega leta (Pavčkove vitice, Likovna ustvarjalnica, Eko šola, Zdrava 

šola, Rastoča knjiga, Erasmus+, Radi pišem z roko, GirlsdoCode, podjetništvo …) je letos dodanih še 

nekaj novih – Leo Leo, Sobivanje, Mreža gozdnih vrtcev in Zborovski bum. V letošnjem letu načrtujejo 

izdati tudi šolsko glasilo Prvi koraki.  

Hospitacijska dejavnost: delo in napredek strokovnih delavcev bo tudi letos ravnateljica spremljala s 

hospitacijami.   

 

K točki 4 (vrtec)  

V vrtec je bilo 1. 9. 2021 vpisanih 187 otrok. Delovali so v enajstih oddelkih, 1. 3. 2022 pa so odprli 

dvanajsti oddelek. Ob koncu šolskega leta 2021/2022 so bili vpisani 204 otroci. 42 otrok je odšlo v 1. 

razred. Imeli so veliko kadrovskih menjav in razporejanja delavk zaradi pogostih bolniških odsotnosti in 

odhodov delavk na porodniški dopust.  

Delovali so na dveh lokacijah. V enoti Cepetavček je delovalo osem skupin, v enoti Polonca pa štiri. V 

prazničnem in počitniškem času so oddelke združevali in delovali le v enoti Cepetavček.  

Okužbe s koronavirusom so dokaj uspešno premagovali z upoštevanjem vseh priporočil.  

Izmed vzdrževalnih del je bilo posebej izpostavljeno popravilo ograje na igrišču vrtca Polonca, ki je bila 

pogosto poškodovana ob koncih tedna in med počitnicami. Na igrišču so opazili tudi odvržene smeti, 

pasje iztrebke in cigaretne ogorke. V sanitarijah se še vedno pojavlja smrad, zato si želijo temeljite 

prenove. Pridobili pa so novo gugalnico in komplet za hojo po vrvi.  

V vrtcu Cepetavček je bila opravljena energetska sanacija, v igralnicah so zamenjali vrata omaric pod 

umivalniki, na igrišču pa so postavili prekate za čutno pot. Nabavili so nov sušilni stroj, previjalno mizo 

in nekaj ležalnikov. Zelo dobrodošle bi bile izlivne školjke ali večji umivalniki za spiranje krp ter novo 

igralo, načrtujejo pa tudi obnovitev čutne poti. V enoti Polonca pa bo potrebno obnoviti streho na leseni 

hiški, zamenjati ograjo in najti ustrezno rešitev za odpravljanje smradu v sanitarijah.  

Vzgojno-izobraževalno delo je v šolskem letu potekalo po kurikulumu in konceptu Reggia Emilia. 

Dejavnosti so povezovali s prednostno nalogo vrtca Čutna pot. Realizirali so obogatitveni in dodatni 

program, vse projekte, natečaje in dodatne dejavnosti. Tudi strokovne delavke so svoje zadolžitve 

uspešno izvajale. Organizirana so bila tri predavanja, strokovne delavke pa so se udeleževale 

izobraževanj na osebni ravni in ravni vrtca. Delovali so strokovni aktivi. Še naprej si bodo prizadevali za 

kakovostno sodelovanje s starši in z zunanjim okoljem. Kot vsa leta do sedaj so sodelovali tudi s Šolskim 

centrom Novo mesto in dijakinjam omogočili obvezno pedagoško prakso.  

 

K točki 5 (vrtec) 

V vrtec je bilo v septembru 2022 vpisanih 193 otrok, od tega 39 novincev in dva otroka s posebnimi 

potrebami. Za medletni sprejem je na čakanju še 28 vlog. Otroci so razporejeni v enajst oddelkov in 

delujejo na dveh lokacijah. Prostorski pogoji so ustrezni.  

Pri načrtovanju in organizaciji vzgojno varstvenega dela bodo upoštevali elemente kurikuluma in 

koncept Reggia Emilia. Tudi v novem šolskem letu bodo sledili prednostni nalogi, povezani z umetnostjo. 

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako povezano z glasbo in s plesom. Obogatitveni program (Mali sonček, 

noč v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, gledališka skupina in dejavnosti s starši in z zunanjimi 

izvajalci) ter dodatne dejavnosti (vrtec v naravi, angleščina, plesni tečaj, gledališka skupina) so 



 

 

 

načrtovane v enakem obsegu kot preteklo leto. Na novo pa bo deloval otroški pevski zbor. Tudi natečaji 

in vsi projekti (Ekovrtec, Portfolijo, Cepetavček Bralček, Turizem in vrtec, Čutna pot, Zdravje v vrtcu, 

Mreža gozdnih vrtcev) se ohranjajo v novem šolskem letu.  

Strokovne delavke se bodo sestajale na pedagoških konferencah, srečanjih strokovnih aktivov in 

strokovnih kolegijev. Za zaposlene bo organizirano izobraževanje Janija Prgića, obnovili bodo tudi tečaj 

prve pomoči. Strokovno predavanje za starše bo skupaj s šolo organizirano v mesecu aprilu. Tudi v 

novem šolskem letu nadaljujejo s praktično-pedagoškim delom z dijaki in študenti v obliki mentorstva in 

izvajanja pedagoške prakse.   

 
SKLEP 3  
Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN vrtca in šole v 
šolskem letu 2021/2022 in ga soglasno sprejel. 
 

SKLEP 4 
Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 
2022/2023 in ga soglasno sprejel. 
 

K točki 6 

Ravnateljica je pojasnila, da vzgojni načrt od lanskega leta ni spremenjen, prav tako niso izpeljali 

evalvacije. Razlog je bila daljša bolniška odsotnost svetovalne delavke, ustreznega nadomeščanja pa 

niso dobili. Tudi del tima, ki je sodeloval pri načrtovanju vzgojnega načrta, je bil bolniško odsoten. 

Vzgojni načrt je že bil potrjen preteklo šolsko leto, zato je starše prosila samo za potrditev.  

SKLEP 5 
Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z vzgojnim načrtom za šolsko leto 2022/2023 ter 
ga soglasno potrdil.  
 
 
K točki 7 
 
Ravnateljica je prisotne seznanila z novim cenikom prehrane, ki velja od 1. 10. 2022 dalje. Povedala je, 

da se živila zelo dražijo, o podražitvah obveščajo tudi dobavitelji. Tako so bili primorani narediti izračun. 

Spremembe veljajo samo pri ceni prehrane, pri ostalih storitvah ni sprememb.  

 

SKLEP 6 
Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom novega cenika za šolsko leto 
2022/2023. 
 

K točki 8 

Predstavnica skupine Hobotnice: zanimalo jo je, kaj se odšteje pri položnici, če otrok v vrtcu manjka. 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da se odšteje znesek za prehrano.  

Predstavnica skupine Žogice: starši pogrešajo fotografije otrok. Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da 

so do tega sklepa prišli preko predlogov vzgojiteljic. Na strokovnem kolegiju in konferenci so se odločile, 

da se fotografij staršem ne pošilja. Veliko fotografij ni merilo kakovosti dela v oddelku, vzgojiteljice so s 

fotografiranjem in pošiljanjem preveč obremenjene. Na strokovnem kolegiju so se dogovorili tudi glede 

enotnosti otrokovega portfolija, saj je bil le-ta preobsežen, priprava pa je vzgojiteljica vzela veliko časa. 

Portfolijo bo odslej manj obsežen. Potoval bo z otrokom celotno predšolsko obdobje (tako kot je prvotni 

namen portfolija). Imeli pa bodo možnost vpogleda na pogovornih urah. Otroci bodo porfolijo dobili ob 

zaključku vrtčevskega obdobja. Fotografije z dogodkov pa bodo objavljene na vrtčevski spletni strani.  



 

 

 

Predstavnik skupine Rakete: povprašal je glede sanacije sanitarij. Ravnateljica je pojasnila, da želijo 

prenoviti sanitarije v enoti Polonca, in sicer zamenjati ploščice in cevi ter premakniti steno, a je odvisno 

od proračuna občine.  

Predstavnica skupine Valovi: glede ograje v enoti Polonca je predlagala varovanje in prosila, da se ure 

verouka ne prekrivajo z urnikom. Ravnateljica je pojasnila, da želijo obstoječo ograjo zamenjati s 

panelno. Pomočnica pa je odgovorila, da se trudijo upoštevati, da se ure verouka čim manj prekrivajo z 

urnikom. V zvezi s tem sodelujejo tudi z župnikom. Se pa tudi zgodi, da se ure prekrivajo, največkrat pri 

učencih višjih razredov, ki obiskujejo izbirne predmete.  

Predstavnik skupine Mavrične toče: povprašal je o srečanju starih staršev, glede menjave vzgojiteljice, 

ustreznosti ležalnikov ter predlagal, da se pred enoto Polonca na tla narišejo elementi. Podal je tudi 

pripombo, da se pri prehrani pogosto pojavlja kruh ter da so na položnicah za dan stavke, ko otroka ni 

bilo v vrtcu, dobili obračunano prisotnost. Pomočnica ravnateljice je odgovorila, da so, kot vsa leta 

pretekla leta, načrtovali izvedbo kostanjevega piknika za dedke in babice, vendar pa so okužbe s 

koronavirusom v tem času zelo v porastu in ne želijo izpostavljati ranljive skupine, kar dedki in babice 

zagotovo so. Če bo možno, bodo iskali druge oblike srečanja, ko bodo razmere to dopuščale. Menjava 

vzgojiteljice je bila nenačrtovana zaradi odpovedi, pri menjavi pa so se odločali glede na dolgoročno 

kadrovsko načrtovanje. Ležalniki so ustrezni, vse je po normativih in standardih.  

Predstavnica 2. a: pohvalila je učiteljico in vprašala glede zbiranja otrok v avli in prezračevanja dvorane. 

Pomočnica je odgovorila, da se vsi učenci zjutraj zbirajo v avli. Učenci so tako pod nadzorom. Tiste 

učence, ki imajo možnost, da jih pripeljejo v šolo starši, so prosili, da čim kasneje pridejo v šolo.  

V učilnicah je nadzor nad vsemi učenci nemogoče zagotoviti. Učenci tako lahko na pouk počakajo v 

avli, gredo lahko tudi na dopolnilni ali dodatni pouk, na interesne dejavnosti ali pa v knjižnico. 

Prezračevanje dvorane deluje.  

 

Predstavnica 3 r. : povprašala je glede izbora interesnih dejavnosti. Pomočnica ravnateljice je razložila, 

da je na voljo pester izbor interesnih dejavnosti, tudi športnih. Ponujajo jih učitelji glede na čas in znanje, 

nekaj pa je tudi zunanjih izvajalcev.  

 

Predstavnica 4. b: izpostavila je opažanje, da se v skritih kotičkih terase prvega triletja zadržujejo starejši 

učenci, ki uporabljajo elektronske cigarete. So neopazne in nimajo vonja, zato je izrazila željo, da se o 

tej tematiki opolnomoči učence, starše in učitelje. Pomočnica je dodala, da so to srednješolci, ki pridejo 

z vlakom. O tem so že govorili na šolski skupnosti. Poskušali bodo najti rešitev, da jim to preprečijo. 

Starši so dodali, da se nekateri po tej terasi vozijo tudi z električnimi skiroji in jo na ta način uničujejo.  

 

Predstavnik 5. a : podal je pripombo na zbiranje učencev v avli in da učenci ne smejo na igrišče. Dodal 

je tudi, da avtobus, ki vozi na relaciji Dolenja vas–Mali Kal pride v šolo zelo zgodaj. Pomočnica je 

pojasnila, da ni priporočljivo, da se učenci zadržujejo na igrišču, če nimajo nadzora. Imeli so že kar nekaj 

poškodb. Ponovila je, da se učenci zjutraj zbirajo v avli, starši pa naj skušajo razumeti, da so učenci šoli 

zaupani v varstvo. Imajo pa starši možnost plačljivega varstva. Ravnateljica je dodala, da je vsako leto 

ena relacija, ki pripelje učence zelo zgodaj.  

 

Predstavnik 6. a : povprašal je, zakaj se učenci ne vozijo z vlakom ter ali lahko globodolski avtobus 

počaka 10 minut, da pobere učence, ker jih morajo v nasprotnem primeru priti iskat starši. Pomočnica 

je pojasnila, da pogosto preverijo tudi povezave z vlakom, ker je ta ugodnejši, a so povezave povečini 

zelo neugodne. V kolikor najdejo ugodne povezave, ga uporabijo.  

 

Predstavnica 6. b: izrazila je mnenje, da bi moral biti nadzor pri delitvi hrane, saj jo učenci občasno 

mečejo po tleh, včasih pa je tudi zmanjka. Vprašala je tudi, kako je s prezračevanjem v učilnicah, ker je 

bilo na roditeljskem sestanku zelo vroče. Ravnateljica je pojasnila, da so bila vsa vprašanja glede 

prehrane posredovana vodji šolske prehrane. Prezračevanje v učilnicah poteka naravno, torej z 

odpiranjem oken. Iščejo pa tudi rešitev glede senčenja prostorov 1. triletja.    



 

 

 

 

Predstavnica 7. a : povedala je, da so se na roditeljskem sestanku dogovarjali o tem, da učenci ne bi 

vzeli telefonov v šolo v naravi, ker jih vsi niti nimajo. Na koncu so jih vzeli. Predstavnik 7. b je dodal, da 

o tem niso razpravljali, da so učenci vzeli telefone s seboj, uporabljajo pa jih lahko samo ob določenih 

urah. Prosila je tudi, da se vabila na roditeljske sestanke pošilja vsaj en teden vnaprej.  

 

Predstavnik 7. b : povprašal je o nadzoru na površinah v okolici šole. Nekateri učenci naj bi v času pouka 

hodili v gozd. Pomočnica s tem ni bila seznanjena – v času pouka učenci ne smejo zapuščati šole. Če 

bi vedeli, kateri učenci so to, bi jih na to opozorili. Nadzora v okolici šole ni, ker to niso šolske površine.  

 

Predstavnica 9. b: povprašala je o zbiralni akciji papirja in izletih in ekskurzijah za 9. razred. Ravnateljica 

je povedala, da zbiralno akcijo načrtujejo. Za 9. razred je letos predviden zaključni izlet, v prejšnjih letih 

pa so bili v dveh šolah v naravi (v 3. in 5. razredu), v 8. razredu pa so kandidirali, vendar žal ni bilo 

prostih terminov. Načrtujejo tudi ekskurzijo v Salzburg, za London pa se letos niso odločili, ker so cene 

zelo visoke. 

 

Ob koncu je predsednik spodbudil starše k vplačilom v šolski sklad. Mesečni prispevek znaša 1 €. Če 

lahko kdo vplačuje več, bo tudi dobrodošlo, prav tako sponzorji. Kar nekaj dejavnosti so namreč z 

zbranimi sredstvi financirali, s to prakso pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.  

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.40.  
 
Številka dokumenta: 900-1/2020/18 
 
Zapisala:        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Jože Strojinc 
 

 

 

V Mirni Peči, 11. 10. 2022  

 

 

Priloge:  

 Poročilo o realizaciji LDN 2021/2022 za šolo in vrtec 

 Predlog LDN za šolsko leto 2022/2023 za šolo in vrtec 

 Predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 2022/2023 

 Predlog cenika za šolsko leto 2022/2023 

 
 
 


