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Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2020/2021,  

ki je bil v ponedeljek, 21. 9.2020, ob 18.00 v avli šole 

 

Prisotni: Blažka Kristan, Damjan Ajdič, Petra Zajc,  Jure Klavora, Drago Perko, Ana Povšič, David Matoh, 

Maruška Barbo, Andreja Povše, Mateja Matoh, Špela Zupan, Irena Jermančič Primc, Danijela Čutura 

Sluga, Janja Kajič, Tanja Šiško Bevec, Jože Strojinc, Jasmina Drenik, Tone Grivec, Andrej Hočevar, Igor 

Rožmanc, Janez Cesar, Stane Brinjevec, Marta Saje, Julija Oberč, Dejan Dular (prisoten naknadno) 

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

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

Upravičeno odsotni: Vesna Žibert, Simona Rajšel 

Odsotni ostali: Maja Petan, Jože Krevs 

 

Dnevni red:  

1) Volitve predsednika sveta staršev in namestnika. 

2) Volitve treh članov v svet šole. 

3) Imenovanje predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo. 

4) Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka.  

5) Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020 za vrtec in šolo. 

6) Obravnava evalvacije vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2019/2020. 

7) Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2020/2021 za vrtec in šolo.  

8) Obravnava predloga vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021.  

9) Poročilo o začetku šolskega leta v vrtcu in šoli.  

10) Obravnava spremembe Pravil šolske prehrane.  

11) Seznanitev s predlogom novega cenika.  

12) Predlogi in pobude.  

 

Prvo sejo v novem šolskem letu je sklical ravnatelj Danijel Brezovar in jo do izvolitve novega 

predsednika sveta staršev in njegovega namestnika tudi vodil. Ugotovil je, da je svet staršev sklepčen. 

Prisotnih je bilo 24 članov, z zamudo se je naknadno pridružil še eden. S predlaganim dnevnim redom 

so se prisotni člani strinjali.  

Gradivo so starši prejeli po elektronski pošti in je priloga zapisniku.  

 
K točki 1 

Ravnatelj je prisotne člane pozval, da predlagajo kandidate za predsednika in namestnika predsednika 

sveta staršev ter se odločijo o načinu glasovanja. Starši so se odločili za javno glasovanje. Za kandidata 

sta bila predlagana Jože Strojinc za predsednika in za namestnico predsednika Blažka Kristan, ki sta se 



2 
 

s kandidaturo strinjala. Prisotni člani so soglasno izvolili Jožeta Strojinca za predsednika in njegovo 

namestnico Blažko Kristan.  

 

SKLEP 1 : Prisotni člani so se soglasno odločili za javno glasovanje.  

 

SKLEP 2: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok za predsednika sveta staršev izvolil 

Jožeta Strojinca, za njegovo namestnico pa Blažko Kristan.  

 
Po izvolitvi je vodenje seje prevzel predsednik sveta staršev Jože Strojinc, ki se je članom zahvalil za 
podporo in prešel na 2. točko dnevnega reda.  
 

K točki 2 

Predsednik je prisotne člane pozval, naj predlagajo kandidate za predstavnike v svet šole. Ravnatelj je 

dodal, da skladno s Poslovnikom člani sveta staršev izmed sebe izvolijo tri predstavnike v svet šole. 

Starši so predlagali Jožeta Strojinca, Andreja Hočevarja in Tanjo Šiško Bevec, ki so se s kandidaturo 

strinjali.  

 

SKLEP 3: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok za predstavnike v Svet OŠ Toneta 

Pavčka izvolil Jožeta Strojinca, Andreja Hočevarja in Tanjo Šiško Bevec.  

 

K točki 3 

Predsednik je prisotne člane pozval, naj predlagajo tri kandidate za pritožbeno komisijo. Ravnatelj je 

pojasnil, da pritožbena komisija sestavlja deset članov: pet strokovnih delavcev zavoda, dva 

predstavnika iz drugega zavoda in tri predstavnike staršev. Naloga komisije je obravnava morebitnih 

pritožb, izmed desetih članov nato ravnatelj imenuje pet članov, ki obravnavajo pritožbo. V pritožbeno 

komisijo so bili soglasno izvoljeni: Jure Klavora, Jasmina Drenik in Andreja Povše.  

 

SKLEP 4: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok za predstavnike v pritožbeno 

komisijo izvolil Jureta Klavoro, Jasmino Drenik in Andrejo Povše.  

 

K točki 4 

Predsednik je prisotne člane pozval k potrditvi zapisnika preteklega sestanka. Ravnatelj je dodal, da je 

sestanek potekal v mesecu maju ter da so prisotni člani na seji obravnavali izbor in nakup učnih gradiv 

za novo šolsko leto. Drugih sklepov ni bilo.  

 

SKLEP 5: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil zapisnik preteklega sestanka 

z dne 27. 5. 2020.  
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K točki 5 

Poročilo o realizaciji LDN vrtca za šolsko leto 2019/2020 je predstavila vodja vrtca Irena Kozlevčar. V 

šolskem letu 2019/2020 je delovalo 11 oddelkov vrtca na dveh lokacijah, kar je zahtevalo več 

organizacije in načrtovanja. Do zaprtja vrtca, zaradi razglašene epidemije v mesecu marcu, je bilo 

vključenih 191 otrok. Ob koncu leta je prišlo do izpisa bodočih prvošolcev (39) ter naknadno še petih 

otrok, dva otroka pa ostajata v vrtcu zaradi odložitve šolanja.  

Še posebej dobro so se morali organizirati na čas po ponovnem odprtju vrtca, ko je bilo potrebno za 

starše pripraviti obvestila ob ponovnem odprtju vrtca  in pripraviti vse prostore v skladu s priporočili in 

ukrepi NIJZ in MIZŠ. Vseh ukrepov ni bilo mogoče v celoti izpolniti. Igralnice z galerijami so premajhne 

za postavitev ležalnikov in miz po predpisani razdalji, v nekaterih igralnicah pa je oteženo pranje igrač 

zaradi neustreznih umivalnikov. Trudijo pa se, da čim več dejavnosti izpeljejo na prostem.  

Skozi celo leto so se opravljala tudi vzdrževalna dela. V enoti Polonca so bile zamenjane odpadle 

ploščice in streha, popravljena je bila fasada, v sanitarijah pa je bil zamenjan jašek.  

V enoti Cepetavček so v poletnih mesecih popravili teraso in zamenjali grelnik. V času zaprtja vrtca so 

na igrišču uredili podlogo pod igrali ter postavili klančino kot plezalno steno. V prihodnje bi v enoti 

Cepetavček potrebovali nove, večje umivalnike, na kar opozarjajo že leta. V enoti Polonca pa bo 

potrebno obnoviti streho na hiški – igralu – in poiskati rešitev za odpravljanje smradu in izlivanje vode 

v sanitarijah.  

Skozi celo leto so beležili prihode in odhode otrok, saj so starši že na prejšnjih sejah predlagali 

podaljšanje poslovalnega časa vrtca po 16. uri. Evidenca je pokazala zelo malo prisotnih otrok med 

15.30 in 16.00, zato se poslovalni čas vrtca ni spreminjal. Prejeli so deset vlog za podaljšanje bivanja v 

vrtcu nad 9 ur, ostalim kršiteljem so zamude zaračunavali.  

S ponovnim odprtjem vrtca, 18. 5. 2020, se je v vrtec vrnilo 85 otrok, od 1. 6. 2020 dalje pa so bili 

prisotni skoraj vsi. Veliko prisotnost otrok so beležili v mesecu juliju, ko so bili otroci razporejeni v devet 

skupin. Srečevali so se tudi s pogostimi bolniško odsotnimi delavkami, v povprečju je na dan manjkalo 

2,71 % delavke.  

Vpis otrok je bil zaradi epidemije in zaprtja vrtca prestavljen in je trajal od 4. 5. 2020 do 22. 5. 2020. 

Skupaj so prejeli 65 vlog, v evidenci je še 13 vlog, ki še ne izpolnjujejo pogojev za vpis.  

Vzgojno delo je sledilo načelu kurikuluma za vrtce v povezavi s prednostno nalogo izvajanja koncepta 

R. Emilia. V okviru te naloge so bila organizirana tudi strokovna izpopolnjevanja za strokovne delavke 

vrtca. Delovali so strokovni organi vrtca, delavke so se srečevale na pedagoških konferencah, 

sodelovanje s starši in zunanjim okoljem je bilo dobro in kakovostno.   

Do razglasitve epidemije in zaprtja vrtca so realizirali vse načrtovane dejavnosti, po ponovnem odprtju 

vrtca pa v okrnjeni obliki oz. jih nekaj ni bilo mogoče izvesti zaradi ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem virusa. Odpadlo je predavanje za starše, nekaj družabnih srečanj, likovna delavnica, 

zaključek projekta Cepetavček bralček in zaključna prireditev. V okviru pedagoškega dela je izpostavila 

sedem opravljenih hospitacij, delo strokovnih aktivov, izvajanje pedagoške prakse za dijakinje in 

študentke ter izobraževanja za strokovne delavke, ki so se jih delavke udeleževale tako na osebni ravni 

kot na ravni vrtca.  

 

Poročilo o realizaciji LDN šole je predstavil ravnatelj. Šolsko leto 2019/2020 je bilo zaradi razglašene 

epidemije in zaprtja šole posebno in je zaradi dela na daljavo predstavljalo velik izziv. V zelo kratkem 
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času je bilo potrebno pripraviti izhodišča za izvedbo dela na daljavo. Kljub začetnim težavam in zmedi 

so se s tem izzivom zelo uspešno spoprijeli tako učitelji kot učenci in starši.  

Šolo je obiskovalo 342 učencev v 18 oddelkih, med šolskim letom sta se vpisala dva učenca, v avgustu 

pa je bilo izpisanih pet učencev Romov. Prostorski pogoji za delo so bili ustrezni. S pomočjo Občine sta 

bili sanirani terasi v šoli pred učilnicami prvega triletja in terasa v vrtcu.  

Prevozi so potekali po voznem redu, na katerega pa ves čas letijo pritožbe, predvsem zaradi vožnje na 

relaciji Globodol.  

Skozi celotno šolsko leto so sledili prednostni nalogi in zelo uspešno realizirali razvojno nalogo iz 

formativnega spremljanja in uvajanje osem krogov odličnosti, ki so jih učenci in starši zelo dobro 

sprejeli.  

Uspeh učencev je težko primerjati s preteklim letom, učenci v tem šolskem letu niso imeli popravnih 

izpitov, kljub temu pet učencev razreda ni izdelalo.  

Do razglasitve epidemije in zaprtja šole so realizirali vse načrtovane dejavnosti, po ponovnem odprtju 

šole pa v virtualni obliki oz. jih nekaj ni bilo mogoče organizirati zaradi ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem virusa in so prestavljeni na novo šolsko leto. Realizirani sta bili dve šoli v naravi za 3. 

in 7. razred, za 5. razred (sedanji 6.) je predvidena letos. Praktični del kolesarskega izpita so učenci 

opravili letos, prav tako je v načrtu tečaj prilagajanja na vodo za 1. razred (sedanji 2.), odpadlo je kar 

nekaj tekmovanj iz različnih predmetnih področij, zato je bil nabor priznanj skromnejši. Izmed 

prireditev in proslav je odpadel materinski dan, bralna značka, Rastoča knjiga, koncert pevskih zborov, 

srečanje starostnikov. Projekti, ki so zaživeli že v preteklih letih, se nadaljujejo v letošnje šolsko leto.  

Govorilne ure in roditeljski sestanki so bili realizirani po predvidenem razporedu, v času epidemije pa 

po video povezavi.  

Svetovalna služba je priskočila na pomoč učiteljem in skupaj so imeli kar nekaj dela z učenci, ki so bili  

med poukom na daljavo slabo odzivni.  

Sodelovanje z Občino in lokalnimi društvi je bilo uspešno. Še posebej je pohvalil občinsko upravo, ki je 

vedno priskočila na pomoč.  

 

SKLEP 6 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2019/2020 za vrtec in šolo.  

 

K točki 6 

Evalvacijo vzgojnega načrta je predstavil ravnatelj. Evalvacija vsebuje vprašanja s področja učnega 

uspeha, zadovoljstva, počutja v šoli ter vprašanja, ki se nanašajo na vrednote zdravja, učenja, 

spoštovanja in odgovornosti. Ker je od 13. 3. 2020 do 18. 5. 2020 potekal pouk na daljavo, se je nekaj 

vprašanj nanašalo tudi na to temo (računalniška oprema, počutje, stiske, težave pri pouku na daljavo). 

Na vprašanja so odgovarjali učenci, učitelji in starši. Vprašalnik je vrnilo 79 % učencev, 32,9 % staršev 

in 76 % učiteljev.  

Predstavljena je tudi primerjava odgovorov izpred treh let. Na vprašanje predstavnika 5. a, ali je tudi 

primerjava z drugimi šolami, je ravnatelj pojasnil, da ne, ker druge šole evalvirajo druge stvari.  

 



5 
 

SKLEP 7 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z evalvacijo vzgojnega načrta šole za šolsko 

leto 2019/2020.  

 

K točki 7 

Predlog LDN vrtca za šolsko leto 2020/2021 je predstavila vodja vrtca Irena Kozlevčar. Vrtec v novem 

šolskem letu obiskuje 180 otrok v 11 oddelkih, pet oddelkov v prvi starostni skupini in šest oddelkov v 

drugi starostni skupini. Nekaj je še prostih mest: eno prosto mesto je v drugi starostni skupini, v prvi 

starostni skupini pa je sedem prostih mest in štiri občinska. V evidenci za obravnavo je še 13 vlog. 

Kadrovska struktura zaposlenih je ustrezna. Prostorski pogoji in poslovalni čas ostajajo enaki.  

Vrtčevsko leto se je pričelo precej negotovo, zaradi ukrepov in priporočil NIJZ in MIZŠ je bilo potrebno 

vzgojno-izobraževalno delo ustrezno prilagoditi. Dejavnosti v vrtcu potekajo tako, da se otroci čim lažje 

privadijo. Vzgojno delo poteka po načelu kurikuluma v povezavi s konceptom Reggio Emilia.  

Vpis otrok za naslednje šolsko leto bo potekal od 1. do 5. marca 2021.  

Prednostna naloga v novem šolskem letu je gibanje za vsak dan, s katero bodo spodbujali gibalne 

dejavnosti otrok. Gibalne urice v vrtcu bo izvajala učiteljica športa.  

Tudi v novem šolskem letu načrtujejo pestre dejavnosti, sodelovanje v projektih, natečajih, tesno 

sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo. Obogatitveni program, dodatne dejavnosti in projekti po 

vsebini ostajajo enaki kot preteklo leto. Letos bo organiziran bazar, srečanja s starši, predavanje za 

starše, tečaj angleščine, predavanje logopedinje za strokovne delavke, gostovanje gledaliških skupin, 

noč v vrtcu. Vrtec v naravi je načrtovan v mesecu februarju od 22. 2. do 24. 2. 2021. Strokovni organi 

bodo še naprej delovali v štirih oblikah, študentkam in dijakinjam pa bodo še naprej omogočili 

opravljanje prakse. Poudarila pa je, da bodo vse dejavnosti realizirane v takem obsegu, kot bodo 

dopuščali ukrepi. 

 

Predlog LDN šole za šolsko leto 2020/2021 je predstavil ravnatelj. Novo šolsko leto se je po navodilih 

MIZŠ pričelo po »modelu B«, kar pomeni, da so se vsi učenci vrnili v šolske klopi, pouk se izvaja v 

matičnih učilnicah. Prostori so prilagojeni z ustreznimi označbami, nabavili so dezinfekcijska sredstva 

in vso potrebno opremo za zagotavljanje in izvajanje ustreznih priporočil.  

Letni delovni načrt je oblikovan z upoštevanjem vseh ukrepov in higienskih priporočil po navodilih NIJZ 

in MIZŠ. Učitelji so pripravljeni tudi na morebitni drug model poučevanja in imajo že izdelan načrt za 

pouk na daljavo v primeru okužb in poslabšanja razmer.  

Šolo v novem šolskem letu obiskuje 354 učencev v 18 oddelkih, povprečno število učencev v oddelku 

je 19,67 %, ena učenka se izobražuje od doma.  

Prostorski pogoji so dobri in prilagojeni po priporočilih in ukrepih NIJZ in MIZŠ. V oddelkih je 

poskrbljeno za prostor za malico, prilagodili so jedilnico, prostori so označeni z oznakami za predpisano 

razdaljo.  

Konec meseca avgusta se je sestala skupina za organizacijo prevoza otrok, ki so jo sestavljali 

predstavnik Občine, predstavnik prevoznika, predstavnica šole in predstavnik staršev. Na predlog 

staršev iz Globodola je letos vozni red spremenjen in posledično zato neugoden za otroke iz drugih 

naselij. Po novem se s šolskim kombijem vozijo tudi učenci z Jordankala.  
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Tudi v novem šolskem letu bodo sledili razvojni nalogi iz preteklih dveh let, s katero bodo skušali doseči 

dva cilja: krepitev pozitivnega učnega okolja in podajanje kakovostne povratne informacije. Učiteljski 

zbor je z letošnjim šolskim letom vključen tudi v dvoletno razvojno nalogo Zavoda za šolstvo Ustvarjanje 

učnih okolij za 21. stoletje.  

Vsebina LDN se bistveno ne razlikuje od tiste v preteklem letu, saj bodo večino projektov (Kmetijstvo 

v Mirni Peči, Pavčkove vitice, Eko šola, Zdrava šola, Likovna ustvarjalnica) in ostalih dejavnosti 

(tekmovanja, ekskurzije, interesne dejavnosti, izleti) ohranili tudi v tem šolskem letu. Dnevi dejavnosti 

se bodo izvajali tako v šoli kot na drugih lokacijah. Šola v naravi je predvidena za 3., 5., 6. in 7. razred. 

Za tretji predmet za učence 9. razreda pri NPZ je določena biologija. V načrtu je tudi enodnevna 

ekskurzija na Dunaj.  

Poudaril je, da če se bodo razmere poslabšale oz. spremenile, bodo vzgojno-izobraževalno delo 

prilagodili novim razmeram.  

Izmed pomembnejših nalog v tem šolskem letu je ravnatelj izpostavil še volitve v organe zavoda in 

postopek imenovanja novega ravnatelja.  

 

SKLEP 8 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom LDN za šolsko leto 2020/2021 za 

vrtec in šolo.  

 

K točki 8 

Vzgojni načrt je enak kot pretekla leta in temelji na ozaveščanju in spoštovanju naslednjih vrednot: 

učenje, skrb za zdravje, odgovornost in spoštovanje in jih bo šola še naprej razvijala skozi vzgojno-

izobraževalni proces.  

 

SKLEP 9 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom vzgojnega načrta za šolsko leto 

2019/2020.  

 

K točki 9 

Vodja vrtca je povedala, da je bil začetek vrtčevskega leta nekoliko stresen, saj so dolgo čakali na 

navodila NIJZ in MIZŠ glede organizacije in izvedbe dela. So se pa v zadnjem tednu avgusta zelo dobro 

pripravili. Veliko dela so imeli z oblikovanjem oddelkov, v vseh oddelkih so že realizirali roditeljske 

sestanke, v nekaterih oddelkih pa že potekajo tudi govorilne ure. September je uvajalni mesec, ko se 

najmlajši otroci postopoma uvajajo in potrebujejo več pozornosti. Aktivnosti so bile povezane z izbiro 

imen oddelkov, otroci so izdelovali simbole, peli in poslušali zgodbice v povezavi z imeni oddelkov. 

Pričeli so z delom v projektu Mali sonček, obiskali so jih plesalci plesnega studia, otrokom pa so že 

ponudili izvedbo tečaja angleščine v organizaciji jezikovne šole. Trudijo se, da čim več časa preživijo na 

prostem. Vzgojiteljice površine in didaktične pripomočke dosledno razkužujejo in otroke navajajo na 

higieno rok in kašlja. Ker prihaja čas mrzlega vremena in čas prehladov in obolenj, je vodja vrtca pozvala 

starše, da vrtec obiskujejo le zdravi otroci in se primeru obolenj posvetujejo z zdravnikom.  
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Ravnatelj je povedal, da je letošnje šolsko leto posebno, zato so v začetku leta na vse starše naslovili 

obvestilo o ravnanju in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela glede na priporočene ukrepe in higienska 

priporočila. Naleteli so na nekaj jeznih odzivov staršev, da so učenci ves čas v matičnih učilnicah in da 

starši ne smejo vstopati v šolo ter jim tako preprečujejo stik z učenci. Ravnatelj je pojasnil, da učenci 

vseeno prehajajo in izvajajo pouk v tistih učilnicah, ki so za pouk specifične: učilnica za tehniko, kemijo, 

fiziko in glasbeno ter likovno umetnost. Pri prehajanju v druge učilnice učenci uporabljajo maske. 

Poudaril je, da izvajajo vse priporočene in predpisane ukrepe, s katerimi skušajo zmanjšati prenos 

virusa in se trudijo, da učenci te ukrepe čim manj občutijo. Tudi v prihodnje bodo ravnali razumno. 

Potrudili se bodo, da bodo čim več dejavnosti izpeljali na prostem.  

 

SKLEP 10 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o začetku šolskega leta v vrtcu 

in šoli.  

 

K točki 10 

Spremembe Pravil šolske prehrane je predstavil ravnatelj. Spremembe se nanašajo na vrsto šolske 

prehrane in uveljavljanje dietne prehrane (5. točka), imenovanje skupine za prehrano (7. točka), način 

seznanitve staršev z vsemi informacijami glede šolske prehrane (12. točka), način prijave na šolsko 

prehrano (13. in 14. točka), načini odjave obrokov (16. točka),  v 22. točki upravičenost do subvencije 

in v 32. točki dolžnost poslovne sekretarke in vodje kuhinje glede pridobivanja in posredovanja 

podatkov kuhinjo.  

Najpomembnejši spremembi za starše sta, da dietne obroke lahko uveljavljajo učenci le na podlagi 

potrdila o medicinsko indicirani dieti, ter prijava na prehrano, ki jo bodo starši v naslednjem šolskem 

letu oddajali elektronsko preko programa eAsistent. S tem šolskim letom pa odjave obrokov niso več 

možne po telefonu ali e-pošti, temveč samo preko modula za prehrano v e asistentu.  

Predsednik je vprašal, kako bodo prijave na prehrano oddajali tisti starši, ki niso najbolj vešči programa. 

Ravnatelj je odgovoril, da se bodo morali naučiti, za pomoč bo na voljo tudi vodja šolske prehrane.  

 

SKLEP 11 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s spremembami Pravil šolske prehrane.  

 

K točki 11 

Predlog za spremembo cenika je predstavil ravnatelj. Pojasnil je, da so se cene živil glede na prejšnji 

razpis, ki je bil v veljavi od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020, podražile. Nove cene živil veljajo od 1. 9. 2020. 

Zadnja sprememba cen obrokov je bila v šolskem letu 2011/2012, kar pomeni, da cene obrokov niso 

bile spremenjene devet let. Predlog novih cen obrokov je tako razdeljen po kategorijah za učence 

prvega, drugega in tretjega triletja. Spremenjene so cene obrokov tudi za zaposlene in zunanje 

odjemalce obrokov, dodana pa je tudi cena za ključavnico garderobnih omaric. Razlog je ta, da vsako 

šolsko leto zamenjajo približno 60 ključavnic, ker učenci ključke neprestano zgubljajo. Strošek menjave 

ključavnic pa je do sedaj krila šola.  

Predstavnik 5. a je bil mnenja, da starejši otroci lahko pojedo manj kot mlajši in zakaj niso raje cene 

povprečne. Ravnatelj je pojasnil, da so cene izračunane glede na količino hrane za vsako triletje 
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posebej, takšne cenike imajo tudi druge šole.  Za vse učence pa velja, da lahko še vedno dobijo repete, 

če zaprosijo in nihče ni lačen.  

SKLEP 12 : Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom novega cenika, ki velja od 1. 9. 

2020 dalje. 

 

K točki 12 

Predstavnica 7. b je v imenu staršev pozvala šolo, da zagotovi zadostno razdaljo med učenci, da ne 

bodo rabili nositi mask. Zanimalo jo je tudi, koliko mask dnevno šola zagotovi na otroka. Ravnatelj je 

odgovoril, da šola za učence ne more zagotoviti mask in za to na žalost ni namenjenih dodatnih 

sredstev, prav tako je težko zagotoviti ustrezno razdaljo v učilnicah, saj so učilnice majhne. Učenci naj 

imajo maske s seboj. Šola je sicer nabavila razkužilna sredstva in maske, dobili so jih tudi od civilne 

zaščite, na oddelek je za rezervo zagotovljenih 30 mask.  

Predstavnik 5. a je povprašal, kdo mora nositi maske in kdo ne. Ravnatelj je odgovoril, da jih učenci od 

1. do 6. razreda nosijo pri prehajanju prostorov, med poukom pa ne, medtem ko jih morajo učenci od 

7. do 9. razreda nositi tudi med poukom. Predstavnica 4. b je povprašala, ali so zaradi ne nošenja mask 

kakšne sankcije. Ravnatelj je povedal, da ne in da učenec zaradi tega ne bo kaznovan. Sicer nad 

prekrškarji bedi zdravstveni inšpektorat. Ravnatelj je apeliral na starše, da se z otroki o tem doma 

pogovarjajo in dodal, da v šoli redno skrbijo za prezračevanje prostorov, umivanje rok in razkuževanje. 

Predstavnica 2. b je v imenu nekaterih staršev iz razreda predstavila stališča glede uporabe mask pri 

otrocih in dodala, da so maske preventivni ukrep in da se virus manj širi v kolektivih, kjer nosijo maske. 

Predstavnik 5. a je vprašal, kakšen je protokol, če zboli eden od staršev – ali mora o tem obvestiti šolo 

sam ali šolo obvesti NIJZ. Predstavnica 2. b je odgovorila, da je v tem primeru vsa družina napotena v 

karanteno in da o tem obvestijo šolo starši, nato postopek poteka v sodelovanju z NIJZ. Ravnatelj je 

dodal, da je na ministrstvu vzpostavljena aplikacija za poročanje o pojavu in okužbah v šoli in so o tem 

dolžni poročati.  

Predstavnica staršev je tudi predlagala, da učitelji učence med prezračevanjem opozorijo, da se 

oblečejo, saj se je kar nekaj učencev zaradi tega že prehladilo. Sanja Pavlinić Vidic se je s tem strinjala, 

sicer pa tudi opaža, da so nekateri učenci premalo oblečeni. 

Predstavnica 1. b je predlagala objavo obrazcev (pooblastila, prijave obrokov, izjave o preboleli bolezni) 

na šolski spletni strani. Prav tako so starši predlagali, da se na šolski spletni strani objavijo navodila o 

obveščanju in postopanju učencev in staršev ob pojavu okužbe. Ravnatelj je povedal, da so splošni 

obrazci že bili objavljeni, ko pa so postavili novo spletno stran, žal niso bili več dostopni. Poskrbeli bodo, 

da bodo obrazci čimprej objavljeni.  

Predstavnica 2. b je predlagala namestitev ograje tudi na drugi strani prehoda za pešce iz smeri 

Češence, namestitev dodatne javne osvetlitve na poti šola–Mirna Peč in težave pri prevozu za smer 

Golobinjek. Ravnatelj je pojasnil, da je namestitev ograje in razsvetljave v pristojnosti Občine. Glede 

prevoza za smer Golobinjek pa je pojasnil, da je ura nastavljena za učence, ki imajo 7 ur. Če se ta ura 

izpusti, bi bil odhod avtobusa lahko prej. To pomeni, da bi morali starši poskrbeti za prevoz tistih 

učencev, ki imajo 7 ur.  

Glede pripombe starša, da morajo otroci na avtobus dve uri pred pričetkom pouka in uvedbi vmesnega 

avtobusa, je ravnatelj odgovoril, da gredo učenci na avtobus ob 06.15 in so v šoli 40 minut pred 

pričetkom pouka (7.30). Dodal je, da Občina dodatnih linij ne odobri in da so morali narediti vozni red 

z obstoječimi linijami. Poslušajo pa tudi očitke, da so avtobusi na pol prazni. Še vedno iščejo rešitve, 
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kako bi vozni red izboljšali, a ga ne sestavljajo sami, ampak v sodelovanju z Občino in predstavnikom 

prevoznika.  

Predstavnik 5. a je povprašal o možnosti ločene izvedbe pohoda in krosa, ker naj bi bilo za nekatere 

učence prenaporno. Ravnatelj je ta predlog naslovil na učitelja športa. Prebral je njegov odgovor in 

povedal, da se z mnenjem učiteljem strinja. Odgovor je priloga zapisnika.  

Predstavnica 2. a je v imenu staršev pohvalila učiteljico Polono Zoran Perko in pohvalila sistem, da gre 

učiteljica 1. razreda z učenci naprej v 2. razred. Ravnatelj je dodal, da se je tak način izkazal kot dober 

in ga uvajajo tudi v vrtcu.  

Predstavnica 4. b je vprašala glede izjav v primeru bolezni učenca, ki so jih prejeli starši. Sanja Pavlinić 

Vidic je pojasnila, da je šlo za izjave iz NIJZ, da mora biti otrok pred vstopom v šolo 14 dni popolnoma 

zdrav. Pojasnila je, da so izjavo malo spremenili in da bodo nove izjave objavljene na spletni strani šole. 

Pozvala je tudi starše, da se starši v primeru bolezni posvetujejo z zdravnikom.  

Predstavnica 3. b je predlagala, da se čaj in sadje za učence razdelita v učilnice. Ravnatelj je povedal, 

da to načrtujejo v okviru projekta Shema šolskega sadja. Učenci bodo v učilnice dobili čaj in zapakirano 

sadje.  

Prisotni starši so tudi predlagali izvedbo zbiralne akcije papirja. Ravnatelj je povedal, da je zbiralna 

akcija v načrtu in da bo pri tem potrebno zagotoviti vse predpisane ukrepe. Sanja Pavlinić Vidic je 

dodala, da je težava pri polnjenju zabojnika, ko se papir nabira samo na eni polovici zabojnika in mora 

biti nekdo ves čas prisoten, da poskrbi, da se papir po zabojniku enakomerno porazdeli.  Predstavnik 

5. b je dodal, da se to lahko izvede brez stikov, pri tem bi se organizirali starši. S tem se je strinjal tudi 

predstavnik 5. a.  

Ravnatelj je ob koncu seje predstavnikom zaželel lepo sodelovanje in uspešno delo v novem mandatu. 

Dodal je, da je vloga staršev pomembna in da vse pohvale, kritike, pripombe, pripomorejo, da šola 

funkcionira.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.40.  
Številka dokumenta: 900-1/2020/2 
 
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Jože Strojinc 
 

V Mirni Peči, 28. 9. 2020 

 

Priloge: 

 mnenje učitelja o izvedbi pohoda in krosa  

 poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/2020 za vrtec in šolo  

 evalvacija vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2019/2020 

 predlog LDN za šolsko leto 2020/2021 za vrtec in šolo 

 predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

 predlog spremembe Pravil šolske prehrane  

 predlog novega cenika  
 


