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Z A P I S N I K 

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

ki je bil v ponedeljek, 23. 9. 2019 ob 18.00  v zbornici šole 

 

Prisotni: Cvar Staša, Klobučar Mrgole Anja, Klavora Jure, Košir Gregor, Zupan Špela, Perko Drago, Povše 

Andreja, Avbar Jože, Sluga Janez, Miklič Anita, Zilić Aida, Hrovatič Franci, Mikec Mateja, Strojinc Jože, 

Drenik Jasmina, Grivec Tone, Piko Luka, Brinjevec Stane, Saje Marta, Rajšelj Mojca, Dular Dejan, 

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: Jarc Petra, Avsec Uroš, Hočevar Andrej, Krevs Jože, Lužar Barbara 

Odsotni ostali: Kužnik Dunja 

 
Dnevni red:  

1) Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

2) Poročilo o uvodnem mesecu v šoli in vrtcu. 

3) Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo in vrtec. 

4) Obravnava LDN za šolsko leto 2019/2020 za šolo in vrtec.  

5) Obravnava evalvacije vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019.  

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

7) Poročilo o delovanju šolskega sklada. 

8) Predlogi in pobude.  

 
 
 
K točki 1 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Dejan Dular. V zvezi s prejšnjim zapisnikom je povprašal o  

načinu spraševanja učencev, ko naj bi učenci med spraševanjem dobili zaposlitev, da ne slišijo 

spraševanja ali pa vprašanja dobijo napisana na listkih ter glede predavanj s področja spolnega nasilja. 

Ravnatelj je pojasnil, da je način spraševanja učencev prepuščen učitelju. Pripombo si je zabeležil. 

Predavanja s področja spolnega nasilja potekajo v okviru zdravstvene vzgoje in predmeta biologije.  

Prisotne je nato 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 9. sestanka z dne 6. 6. 2019.   

 
 
 
 
K točki 2 
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Poročilo o uvodnem mesecu v vrtcu je predstavila Irena Kozlevčar. Povedala je, da je bilo v začetku 

meseca nekaj kadrovske negotovosti zaradi odpovedi delovnega razmerja dveh vzgojiteljic. Na novo je 

zaposlenih pet vzgojiteljic za nadomeščanje delavk na bolniški oz. porodniški odsotnosti.  

Precej dela je bilo z oblikovanjem oddelkov zaradi nepričakovanih izpisov otrok. Vrtec z novim šolskim 

letom obiskuje 180 otrok v enajstih oddelkih. Vlog za medletni vpis otrok je 16. September je uvajalni 

mesec, ko poteka skupno uvajanje otrok s starši. Sicer pa so aktivnosti v vrtcu povezane z izbiro imen 

oddelkov, z izdelavo simbolov za na vrata in maskote vrtca. Pričeli so s projekti Cepetavček bralček in 

Mali sonček, izpeljali so vse roditeljske sestanke in v nekaterih oddelkih tudi govorilne ure.   

 

Poročilo o uvodnem mesecu v šoli je podal ravnatelj in povedal, da je v novem šolskem letu vpisanih 

338 učencev v 18 oddelkih. Tudi v šoli je na novo zaposlenih nekaj strokovnih delavcev: učiteljica za 

fiziko in matematiko ter učiteljica za zgodovino in etiko za skrajšan delovni čas. Zaradi sporazumne 

odpovedi delovnega razmerja računalnikarja bo od oktobra dalje zaposlena nova računalničarka. Na 

začetek leta so dobro pripravljeni. Izpeljani so bili vsi uvodni roditeljski sestanki. Potekajo priprave na 

Pavčkov dan, ki bo 30. septembra, in pogovori s strokovnimi delavci v zvezi z načrtovanjem njihovih 

delovnih obveznosti (iLDN). Likovna ustvarjalnica je zaradi nenadne bolniške odsotnosti učiteljice 

prestavljena na mesec november.  

 

Predstavnik skupine Lučke je povprašal, zakaj je bilo toliko odpovedi delavcev. Pomočnica ravnatelja 

vrtca je pojasnila, da sta se dve delavki odločili za prekinitev delovnega razmerja zaradi možnosti 

zaposlitve za nedoločen čas v drugem zavodu.  

 

SKLEP 2  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o uvodnem mesecu v šoli in vrtcu.  

 

K točki 3 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019 za vrtec je predstavila pomočnica ravnatelja vrtca 

Irena Kozlevčar.  

Povedala je, da je bilo septembra v vrtec vključenih 180 otrok, ob koncu šolskega leta pa je bilo zaradi 

medletnih vpisov in izpisov vključenih 199 otrok. Z mesecem februarjem so odprli dodatni, 11. oddelek. 

Poslovali so na dveh lokacijah, kar je zahtevalo več načrtovanja in organizacije. Izpostavila je nekaj 

pomanjkljivosti: v umivalnicah drugega starostnega obdobja ni ustreznih večjih umivalnikov, v enoti 

Polonca bo potrebno zamenjati streho in odpraviti smrad v sanitarijah.  

Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo v povezavi s prednostno nalogo umetnosti na vseh področjih. 

Izpeljali so vse načrtovane vsebine po LDN-ju: noč v vrtcu, vrtec v naravi, tečaj angleščine, sodelovanje 

strokovnih aktivov vrtca, sodelovanje s starši, popoldanska druženja s starši, roditeljski sestanki, 

mentorstvo dijakom in izvajanje pedagoške prakse in sodelovanje z zunanjim okoljem. Uspešno so 

zaključili s projekti in natečaji (Cepetavček bralček, Potujemo z jezikom, Čutna pot, Portfolio, Zdravje v 

vrtcu), s katerimi nadaljujejo tudi v novem šolskem letu. Ob koncu je za prizadevnost in uspešno 

realizacijo vseh načrtovanih dejavnosti pohvalila strokovne delavke.  

 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo je predstavil ravnatelj.  
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Prevozi učencev so potekali nemoteno, težave z neprimernim obnašanjem romskih učencev so 

uspešno reševali. Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo skladno z začrtanimi vsebinami LDN-ja in s 

prednostno nalogo. Ta je bila nadgrajena z nalogo iz formativnega spremljanja s skupinskimi 

hospitacijami strokovnih delavcev in s skupinskimi pogovori, s čimer bodo nadaljevali tudi letos. 

Izpostavil je skromno udeležbo učencev na dopolnilnem in dodatnem pouku, ki sicer nista obvezna, in 

starše pozval, da spodbujajo učence k obiskovanju pouka.  

Ob koncu pouka je imelo pet učencev popravni izpit in ga tudi uspešno opravilo, štirje učenci razreda 

niso izdelali. Učenci so se udeleževali različnih tekmovanj iz znanja z različnih predmetnih področij in 

dosegli lepe dosežke. Bili so uspešnejši kot preteklo leto. Posebej je omenil učenca 5. razreda, ki je 

postal državni prvak v matematiki, in sodelovanje učencev pevskega zbora na glasbeni olimpijadi. 

Učenci so tekmovali tudi na regijskem tekmovanju iz prve pomoči, na tekmovanju iz Vesele šole, na 

šahovskem tekmovanju in na turističnem festivalu TPLG. Aktivno so sodelovali tudi v šolski skupnosti. 

Dosežki učencev pri NPZ so dobri; v 9. razredu pri vseh treh predmetih nad državnim povprečjem, v 6. 

razredu pa nad državnim povprečjem pri slovenščini, rahlo pod državnim povprečjem pa pri 

matematiki in angleščini.  

V predvidenem obsegu so se izvajale interesne dejavnosti, izbirni predmeti, jutranje varstvo, 

podaljšano bivanje, plavalni tečaj, kolesarski izpit, ekskurzije, šola v naravi v 3., 5. in 7. razredu in delo 

z nadarjenimi učenci. Odvijale so se prireditve, proslave in projekti, ki so v šoli že prijetna stalnica: 

Pavčkove vitice, Likovna ustvarjalnica, Rastoča knjiga, prireditev ob obletnici rojstva Toneta Pavčka, 

projekt Kulturna dediščina v Mirni Peči in triletni projekt Erasmus plus, ki se je z novim šolskim letom 

zaključil.  

 

SKLEP 3:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019 

za šolo in vrtec.  

 

K točki 4 

V vrtec je s septembrom vpisanih 180 otrok, od tega 31 novincev, skladno z normativi so razdeljeni v 

enajst oddelkov. Kadrovska struktura delavk se je malce spremenila, na novo je zaposlenih pet 

vzgojiteljic, ki nadomeščajo odsotne delavke na bolniški oz. porodniški odsotnosti.  

Za lažjo organizacijo dela bo tudi v letošnjem šolskem letu izvedena spletna anketa o prisotnosti otrok 

za dneve med prazniki in počitnicami.  V tem času se bodo otroci iz enote Polonca preselili v matični 

vrtec. Vpis otrok za prihodnje šolsko leto bo potekal 16.–20. marca 2020.  

Vzgojno delo bo sledilo kurikulu za vrtce v povezavi s prednostno nalogo izvajanja koncepta R. Emilia. 

V okviru te naloge bodo izpeljana tudi strokovna izpopolnjevanja za strokovne delavke vrtca. V 

nadaljevanju je pomočnica ravnatelja vrtca povzela vsebino obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, 

projektov in natečajev, ki se nadaljujejo iz prejšnjega leta.  

Še naprej se bodo trudili tudi za profesionalni razvoj strokovnih delavk – strokovni aktivi, strokovna 

usposabljanja, nadaljevali bodo z nalogami samoevalvacije in izvajali kolegialne hospitacije.  

Izmed vzdrževalnih del je omenila prenovo pregradne stene v sanitarijah enote Polonca, kjer se širi 

neprijeten vonj. Primernejši bi bili tudi večji pisoarji in odstranitev oz. prenova lesene pregradne stene, 

ki je prepojena z neprijetnim vonjem. Kljub prezračevanju in ventilaciji neprijeten vonj oddaja tudi 

zvočna zaščita. V matičnem vrtcu pa so pričeli z obnovo čutne poti.  
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V šoli v novem šolskem letu beležijo velik vpis v prvem triletju, prvošolčkov je 45. Strokovni delavci 

imajo ustrezno izobrazbo. S soglasjem Občine so zaposlili čistilko, ki čisti prostore v muzeju in 

telovadnico. Dodatno strokovno pomoč bo učencem nudila tudi zunanja izvajalka – socialna 

pedagoginja. Z novim šolskim letom so postavljena tri nova postajališča za učence vozače: Dolenji 

Podboršt, Vrhpeč in Rogovila.  

Strokovni delavci bodo sledili zastavljenim ciljem prednostne naloge iz preteklega leta, ki so jo letos 

nadgradili z nalogo iz formativnega spremljanja.  

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

dejavnosti ohranili tudi v tem šolskem letu. Za tretji predmet pri NPZ je letos določena biologija. Tema 

letošnjega celoletnega projekta je Kmetijstvo v Mirni Peči, ki se navezuje na lanski projekt Kulturna 

dediščina v Mirni Peči in se bo zaključil predvidoma novembra prihodnje šolsko leto.  

Izpostavil je, da je zaradi večjega števila učencev postala premajhna jedilnica, zato so avli postavili osem 

miz, kjer se prehranjujejo učenci 9. razreda. Zaradi nepravočasne prijave šola letos ni vključena v 

projekt Shema šolskega sadja, kljub temu bodo učencem zagotovili ustrezno preskrbljenost s sadjem 

in zelenjavo. V okviru šole za starše bo v mesecu marcu organizirano skupno predavanje za starše vrtca 

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

postopek imenovanja novega ravnatelja.   

 

SKLEP 4:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in daje pozitivno mnenje za predlog LDN za šolsko leto 

2019/2020 za šolo in vrtec.  

 

K točki 5 

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

učnega uspeha, počutja v šoli ter vprašanja, ki se nanašajo na vrednoto zdravja, učenja, spoštovanja in 

odgovornosti. Na vprašanja so odgovarjali učenci, učitelji in starši.  

Predstavnik skupine Lučke je izpostavil odgovor o počutju in nezadovoljstvu učiteljev. Odstotek 

nezadovoljnih je v primerjavi s prejšnjim letom večji. Mnenja je bil, da se slabo počutje in slaba energija 

prenašata tudi na učence, ki to občutijo. Ravnatelj je dodal, da je od lanskega leta v šolstvu nekaj 

sprememb, ki so jih sprejeli tudi v zavodu, in sicer vodenje evidence delovnega časa in razporejanje 

delovnih obveznosti učiteljev po stebrih. Tudi zaradi nestrokovnega ravnanja treh učiteljev je ukrepal.  

Predstavnica 9. b je bila mnenja, da takšen rezultat botruje spremembam v šolstvu, kar so občutili tudi 

v njihovi šoli.   

 

SKLEP 5:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto 2019/2020.  

K točki 6 

Ravnatelj je povedal, da delovanje šole na vzgojnem področju sledi smernicam, zapisanim v vzgojnem 

načrtu in jih bodo še naprej razvijali in se jih skušali držati skozi vzgojno-izobraževalni proces.  
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SKLEP 6 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in potrjuje predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 

2019/2020.  

 

K točki 7 

Poročilo o delovanju šolskega sklada je predstavil ravnatelj. Povzel je evidenco o poslovanju sklada, iz 

katere so razvidni prihodki, stroški in stanje denarnih sredstev za šolo in vrtec. Predlagal je, da se 

upravni odbor šolskega sklada kmalu sestane.  

 

SKLEP 7 

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

 

K točki 8 

Predstavnica skupine Piščančki je predlagala podaljšan obratovalni čas vrtca, in sicer vsaj do 16.15. 

Razlog je daljši potovalni čas staršev iz Ljubljane. Predlogu se je pridružil tudi predstavnik skupine 

Dežniki. Predlagana je bila anketa, s katero bi se ugotovila dejanska potreba staršev po podaljšanju 

obratovalnega časa vrtca. Pomočnica ravnatelja vrtca je razložila, da je bila na evidenci vključenih otrok 

le ena zabeležka starša za prevzem otroka po 16. uri. Prav tako je že preverila odhode otrok in niti eden 

ni bil v vrtcu prisoten dlje kot do 16.00. Odpiralni čas je vezan tudi na kadrovske in finančne zadeve, 

soglasje bi morala dati tudi Občina.  

Predstavnik skupine Pikapolonice je opozoril na pozen uvodni sestanek, predlagal je, da se čim prej 

popravi pregrada v enoti Polonca, vhodna vrata v Cepetavčku in narišejo črte na parkirnih prostorih. 

Pomočnica ravnatelja vrtca je pojasnila, da je bilo v oddelku malo novincev, ostali otroci pa so bili že 

vključeni, zato se je sestanek lahko izvedel v prvem tednu septembra. Ravnatelj je razložil, da se glede 

črt na parkirišču starši lahko obrnejo na Občino (črte so sicer narisane), vrata pa so bila že večkrat 

popravljena. Pregradno steno v sanitarijah bodo popravili v najkrajšem možnem času.  

Predstavnik skupine Dežniki je predlagal zamenjavo vrstnega reda vožnje šolskega avtobusa iz 

Globodola. Učenci so namreč že vrsto let prvi na vrsti po voznem redu, ob 6.15, kar je prezgodaj. 

Ravnatelj je predstavil rešitev in poudaril, da bi bila zamenjava precej neugodna. Prav tako ne pride v 

poštev vožnja s šolskim kombijem. Pozval je starše, da tudi sami predlagajo rešitev.  

Predstavnica skupine Hiške je predlagala obvestilo o odsotnosti delavk.  

Predstavnica 1. a je pohvalila učiteljici, vzgojiteljico ter učiteljico športa. Povedala je, da starši niso 

vedeli, da se vseeno izvaja angleščina, če je športni ali kulturni dan. Pomočnica ravnatelja šole je 

pojasnila, da je tudi ob dnevih dejavnosti na urniku angleščina ob 7.30. V kolikor bi odpadla, bi bili starši 

obveščeni.  

Predstavnik 1. b je pohvalil sprejem za prvošolčke.  

Predstavnica 3. b je povprašala glede obravnave učencev v posvetovalnici za starše. Ravnatelj je 

povedal, da ima Občina pogodbo o letnem financiranju, a šola s tem nima nič. Dodal je, da učencem ki 
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imajo izdano odločbo, v šoli zagotavljajo ustrezno pomoč. Glede obravnave učencev v posvetovalnici 

je predlagal, da se starši obrnejo na Občino.  

Predstavnik 4. a je predlagal, da v času prireditev, ki jih izvaja šola, ni popoldanskega pouka.  

Predstavnik 5. b je povedal, da je bilo učencem rečeno, da popoldanske malice ne nosijo domov. 

Ravnatelj je pojasnil, da učenci popoldansko malico praviloma pojedo v šoli.  

Predstavnik 6. a je povprašal glede vpisa romskih otrok v isti razred. Povedal je, da so v 6. a trije romski 

učenci in v 6. b eden in razreda nista uravnotežena. Odveč je, da morajo učenci neprestano sporočati 

odsotnost teh učencev. Ravnatelj je razložil, da gre za romske učence, ki ponavljajo in slej ko prej bodo 

prenehali hoditi v šolo. Obljubil je, da učencem ne bo več potrebno poročati odsotnosti. Pri 

razporejanju učencev so upoštevali le enako število učencev v oddelku, ki je 19.  

Predstavnica 6. b je v imenu staršev povprašala glede priprav na tekmovanje iz znanja matematike, 

glede navodil za delo v programu Power point, glede brezplačnih računalniških paketov in 

računalniškega opismenjevanja. Ravnatelj je pojasnil, da učitelji učence na tekmovanja pripravljajo v 

okviru dodatnega pouka in interesnih dejavnosti. S tem, da so šli na tekmovanje iz znanja matematike 

nepripravljeni, se ne strinja.  Učenci so dosegli tudi kar nekaj priznaj. Glede navodil za program Power 

point so štiri ure letno namenjene knjižnično informacijskemu znanju, v okviru katerih je ena ura 

namenjena razlagi programa Power point. Splošne računalniške izobrazbe ni v predmetniku, učenci 

osvojijo določena znanja v okviru izbirnih predmetov s področja računalništva. V zvezi z brezplačnimi 

računalniškimi paketi bo ravnatelj govoril z novo računalničarko.  

Predstavnik 7. b je pohvalil skupni roditeljski sestanek z učenci in starši obeh oddelkov.  

Na predlog predstavnika 8. a je bil voznik avtobusa opozorjen, da upošteva uro odhoda izpred šole ob 

15.15.  

Pohod in kros se bosta izvajala v enaki obliki kot do sedaj.  

Sestanek je bil zaključen ob 20.45.  

 
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Dejan Dular 
 

Št. dokumenta: 900-3/2016/27 
V Mirni Peči, 30. 9. 2019 
 

 

Priloge: 

- Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo in vrtec 

- LDN  za šolsko leto 2019/2020 za šolo in vrtec  

- Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

- Predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

- Poročilo o delovanju šolskega sklada  


