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Z A P I S N I K 

11. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2019/2020,  

ki je bil v ponedeljek, 17. 2. 2020, ob 18.00  v zbornici šole 

 

Prisotni: Klobučar Mrgole Anja, Klavora Jure, Zupan Špela, Povše Špela, Sluga Janez, Jarc Petra, Miklič 

Anita, Zilić Aida, Hrovatič Franci, Avsec Uroš, Strojinc Jože, Drenik Jasmina, Grivec Tone, Hočevar 

Andrej, Kužnik Dunja, Saje Marta, Dular Dejan, Krevs Jože, 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: Košir Gregor, Perko Drago, Avbar Jože, Mikec Mateja, Piko Luka, Brinjevec Stane, 

Rajšelj Mojca, Fortuna Nina 

Odsotni ostali: Cvar Staša, Lužar Barbara 

 
Dnevni red:  

1) Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

2) Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju v šoli in vrtcu. 

3) Poročilo o delovanju šolskega sklada in plan za leto 2020. 

4) Poročilo sestanka skupine za prehrano.  

5) Predlogi in pobude.  

 
 
K točki 1 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Dejan Dular. Prisotne člane je pozval k potrditvi zapisnika 

predhodne seje. Prisotni člani na zapisnik niso imeli pripomb.  

 

SKLEP 1:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil zapisnik 10. sestanka z dne 23. 9. 2019.   

 
K točki 2 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju v vrtcu je predstavila Irena 

Kozlevčar 

 

V letošnjem šolskem letu vrtec deluje v 11 oddelkih, na dveh lokacijah, vpisanih je 192 otrok. Na 

čakalnem seznamu je trenutno pet otrok prvega starostnega obdobja, pet vlog pa je v evidenci za 

obravnavo. Zaradi izpisa je eno prosto mesto v oddelku drugega starostnega obdobja. Vpis otrok za 

novo šolsko leto bo potekal od 16. do 29. marca 2020.  

Kadrovska struktura vseh zaposlenih je ustrezna. Sporazumne prekinitve delovnega razmerja dveh 

vzgojiteljic in hišnika je bilo treba nadomestiti z novimi zaposlitvami. V mesecu decembru je prišlo do 

prekinitve delovnega razmerja tudi dvema javnima delavkama. Ena javna delavka je pričela z delom v 
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začetku februarja, druga pa je še v postopku zaposlitve. Pogoste bolniške odsotnosti nadomeščajo z 

notranjimi prerazporeditvami in občasno pomočjo študentk.  

 

Vzgojno delo v vrtcu poteka skladno z začrtanimi vsebinami LDN vrtca in LDN oddelkov v povezavi s 

prednostno nalogo Reggio Emilia. Koncept Reggio Emilio je tudi tema izobraževanj za strokovne 

delavke.  

Izpeljane so bile vse načrtovane dejavnosti tako na ravni vrtca kot na ravni oddelkov (praznovanje 

jeseni, teden otroka, druženje z dedki in babicami, veseli december, pohodi, obisk knjižnice, ličkanje 

koruze, obiski staršev). Izmed dodatnih dejavnosti sta bili izvedeni dve predstavi, angleščina in plesni 

vrtec nemoteno potekata, dve najstarejši skupini bosta tri dni bivali v vrtcu v naravi. Projekti 

(Cepetavček bralček, Portfolije, Zdravje v vrtcu, Čutna poteka) potekajo po začrtanem načrtu.  

 

Strokovne delavke se izobražujejo na različnih področjih, ki so organizirana na ravni vrtca, kot tudi na 

osebni ravni, delujejo tudi strokovni aktivi in strokovni kolegiji. Še naprej bodo nudili mentorstvo 

dijakinjam srednje vzgojiteljske šole ter prakso svojim zaposlenim, ki obiskujejo fakulteto za predšolsko 

vzgojo.  

 

Sodelovanje s starši ocenjuje kot dobro, prisotne starše je povabila na predavanje za starše dr. 

Zvezdana Pirtoška, ki bo v mesecu marcu.  

 

Izmed vzdrževalnih del je izpostavila zamenjavo strehe v enoti Polonca, popravljene so odpadle 

ploščice in centralna kurjava. V enoti Cepetavček pa je bil zamenjan bojler.  

 

Ob koncu je pohvalila celoten kolektiv strokovnih delavk, ki se trudijo za dobro počutje otrok in z 

načrtovanjem bogatih vsebin otrokom omogočajo zdrav razvoj na vseh področjih.  

 

Predstavnik skupine Jagode je povprašal o vzrokih odhoda vzgojiteljice. Irena Kozlevčar je pojasnila, da 

je delavka dobila službo bližje domu in možnost zaposlitve za nedoločen čas.  

 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju v šoli je predstavil ravnatelj 

Danijel Brezovar 

 

V novo šolsko leto so vstopili dobro pripravljeni. S 1. 9. 2019 je bilo vpisanih 338 učencev, v januarju 

sta bila naknadno vpisana še dva. V začetku februarja je potekal vpis v prvi razred, vpisanih je 41 otrok. 

V novem šolskem letu tako pričakujejo 350 učencev.  

 

Sporazumne prekinitve delovnega razmerja treh delavcev so nadomestili z novimi zaposlitvami. 

Prevozi učencev potekajo nemoteno in po predpisanem voznem redu. Opravljena je bila inventura in 

revizija poslovanja, ki je zajemala delo knjižnice. Poslovanje knjižnice je zgledno. Vzgojno-izobraževalno 

delo v šoli poteka skladno z začrtanimi vsebinami LDN-ja. Uspešno so izpeljali Bazar, zbiralno akcijo 

papirja ter projekta Pavčkove vitice in Likovna ustvarjalnica ter raziskovalno nalogo o Lojzetu Slaku. 

Učenci pridno sodelujejo na različnih natečajih in tekmovanjih z različnih predmetnih področij. Pohvalil 

je delo tima v razvojni nalogi, ki v šoli poteka že drugo leto. Pripombo starša nad ravnanjem učiteljice 

so mirno rešili z medsebojnim pogovorom.  

Strokovni delavci so na pedagoški konferenci obravnavali tudi področje preverjanja in ocenjevanja 

znanja učencev in sprejeli nekaj sklepov.  
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Ravnatelj ocenjuje, da je prvo ocenjevalno obdobje minilo mirno in v ustvarjalnem vzdušju.  

 

Dejan Dular je povprašal o tematiki s področja preverjanja in ocenjevanja.  

Ravnatelj je povedal, da je bila narejena analiza ocenjevanj, ki prikazuje število pridobljenih ocen v 

določenih obdobjih. Analiza je pokazala, da večino ocen učenci pridobijo v decembru in januarju, v 

ostalih obdobjih pa bistveno manj. Učenci tako pridobijo večino ocen v zelo kratkem obdobju, v 

povprečju šestih tednov, kar pa je stresno tako za učence kot učitelje. Pravilnik narekuje, da mora biti 

pridobivanje ocen razporejeno skozi celotno šolsko leto in tega se bodo skušali držati.  

 

SKLEP 2  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu in šoli.  

K točki 3 

Poročilo o delovanju šolskega sklada in plan za leto 2020 je predstavil ravnatelj.  

Povedal je, da se je upravni odbor šolskega sklada sestal 20. januarja 2020, poročilo sestanka je priloga 

tega zapisnika. Predstavil je finančno poročilo šole in vrtca za koledarsko leto 2019 (prihodke, stroške, 

stanje sredstev) in predlog finančnega programa za koledarsko leto 2020, ki ga mora potrditi še svet 

zavoda. Dodal je, da se bodo morebitne naknadne dejavnosti in predlogi obravnavali korespondenčno.  

SKLEP 3 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o delovanju šolskega sklada.  

K točki 4  

Poročilo sestanka skupine za prehrano, ki se je sestala 14. februarja 2020, je priloga zapisnika. Dejan 

Dular je izpostavil pogosto vprašanje staršev, zakaj se malice ne sme odnašati domov. Ravnatelj je 

povedal, da je šel na ogled po šoli in prikazal nekaj fotografij z različnih kotičkov šole. Fotografije kažejo 

na precej malomaren odnos do hrane, saj hrana ostaja vsepovsod: na omaricah v garderobah jabolka 

in marmelada, kosi kruha po tleh v garderobi in zunaj, ogrizki jabolk po igrišču.. Povedal je, da je 

otrokom v šoli in vrtcu na voljo dovolj obrokov, hrana pa namenjena temu, da jo v vrtcu in šoli tudi 

pojedo. S tem se izognejo različnim zdravstvenim tveganjem ter otroke navajajo na kulturno 

prehranjevanje.  

Irena Kozlevčar je pojasnila, da so o tej tematiki že večkrat razpravljali in zavzema stališče, da otroci 

malico pojedo v vrtcu. Tak sklep je sprejel vzgojiteljski zbor že v letu 2015, pa tudi svet staršev je v 

razpravi tak predlog podprl. Povedala je, da so imeli težave, ker je hrana ostajala dlje časa na zraku v 

garderobi in ko gre hrana iz igralnice, ni več sledljivosti. Tako ne morejo zagotavljati in prevzemati 

odgovornosti za ustreznost živil.  

Dejan Dular je pohvalil skupino za prehrano in vodjo šolske prehrane. Pohvali se je pridružil tudi 

ravnatelj in dodal, da je na področju prehrane veliko narejenega, tudi stvari, ki se ne vidijo: izvajanje 

sistema HACCP, področje hrambe živil, čistil, izobraževanja. S prehrano so zadovoljni tudi v vrtcu. V 

pripravo jedilnikov pa bodo vključeni tudi učenci.  

SKLEP 4 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o sestanka skupine za prehrano.  
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K točki 5 

Dejan Dular je v imenu staršev izpostavil sledeča vprašanja: anketa o odpiralnem času vrtca, 

nedelujoča kljuka na vratih vrtca in prehrana otrok na pohodih.  

Irena Kozlevčar je pojasnila, da so v vrtcu vse od zadnjega sestanka sveta staršev beležili odhode otrok 

iz vrtca, pa tudi v oktobru, novembru, januarju in februarju. Anketa je pokazala, da je zelo malo otrok 

prisotnih med 15.30 in 16.00. Ob 15.30 je v povprečju prisotnih sedem otrok, ob 15.45 v povprečju 

ostaneta eden ali dva, ob 15.50 pa ostane samo eden ali celo nobeden. Glede na te podatke bi 

obratovalni čas vrtca lahko celo skrajšali. Prav tako s strani staršev niso prejeli nobene vloge za bivanje 

otrok v vrtcu po 16.00. Anketa med starši bi tako lahko napovedala daljšo prisotnost otrok v vrtcu, ki 

ne bi izhajala zaradi delovnega časa staršev, ampak zgolj kot priložnost, da otroci ostajajo dlje časa v 

vrtcu. S tem bi se še podaljšal čas bivanja otrok nad 9 ur in bi otroci še v večjem številu prihajali po 

8.00, ko že poteka zajtrk, kar pa je moteče za delo strokovnih delavk, saj ne morejo istočasno deliti 

zajtrka in sprejemati otroke. Ravnatelj je dodal, da bivanje otrok nad 9 ur odobrijo staršem, ki 

predložijo potrdilo delodajalca o delovnem času in tega niso nikomur odklonili. Podaljšani obratovalni 

čas vrtca pa je vezan na kadrovske in finančne zadeve, za soglasje bi morali zaprositi Občino.  

Glede nedelujoče kljuke na vratih vrtca je Irena Kozlevčar pojasnila, da so bila vrata servisirana, a 

občasno se res dogaja, da so zaklenjena.  

Glede prehrane na pohodih je Irena Kozlevčar pojasnila, da ne gre za to, da bi otroci obvezno 

potrebovali malico s seboj, saj gredo na pohod vedno po zajtrku in se vrnejo do kosila. Gre za to, da je 

malica v nahrbtniku za otroke pravo doživetje in so nad tem navdušeni in komaj čakajo, da malico na 

pohodu pojedo. Vzgojiteljice staršem tudi vedno napišejo, da če želijo, lahko dajo otrokom kaj v 

nahrbtnik.  

Dejan Dular je povprašal, kako je z namestitvijo Office programov. Ravnatelj je pojasnil, da so vključeni 

v projekt SIO, znotraj katerega nabavljajo računalniško opremo in bodo do predvidoma konca avgusta 

izpeljali celotno brezžično omrežje in dostop do Arnesovih storitev v vseh učilnicah.  

Predstavnik skupine Lučke je opomnil, da je barva na vlaku, ki stoji na igrišču, oluščena in ali ga je 

možno prebarvati.  Irena Kozlevčar je pojasnila, da je po priporočilih izvajalcev bolje, da je nelakiran, da 

les lahko diha. Ga pa bodo pregledali in ukrepali, če bo potrebno.   

Predstavnik 4. b je v imenu mame pohvalil vodjo kuhinje, ki vsakodnevno poskrbi za pestro dietno 

prehrano učenca. Ravnatelj se je zahvalil in dodal, da so na zadnjem sestanku skupine za prehrano tudi 

sklenili, da bodo v prihodnje upoštevali le medicinsko predpisane diete.  

Glede vonja po cigaretah na avtobusu bodo opozorili prevoznika.  

Sestanek je bil zaključen ob 19.00. 

Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Dejan Dular 
 

Št. dokumenta: 900-3/2016/30 
V Mirni Peči, 24. 2. 2020 
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Prilogi: 

- Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada 

- Zapisnik sestanka skupine za prehrano 


