
Z A P I S N I K 

 

7. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2014/2015, 

ki je bil v torek, 23. 9. 2014, ob 18. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Marta Saje, Stane Brinjevec, Mojca Rajšelj, Alenka Kavšek, Simona Rajšel, Janez 

Zupančič, Nataša Krištof Rovšek, Marjan Parkelj, Drago Saje, Milan Ovnik, Mateja Mihelič, 

Mojca Barbo, Franci Hrovatič, Tanja Cesar, Jure Pogačnik Ajdič, Tanja Šiško Bevec, Darja 

Kastelic, Andrea Cesar, Maruša Šega, Uroš Avsec, Nina Jazbec Žagar, Danijel Brezovar 

(ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnatelja), Petra Kos (vodja šolske prehrane), Maja 

Oštir (zapisnikarica)  

 

Opravičeno odsotna: Saša Brudar 

 

Opravičeno odsotni naknadno: Jože Bobnar, Brigita Rupnik 

 

Ostali odsotni: Mira Globokar 

 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Milan Ovnik.  

 

Dnevni red:  

 

1. Potrditev mandatov novih članov. 

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 

3. Obravnava poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/2014. 

4. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015. 

5. Evalvacija in obravnava vzgojnega načrta šole. 

6. Obravnava Pravil šolske prehrane. 

7. Obravnava Pravilnika o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi ter Pravil o 

kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi. 

8. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev 

učencem za subvencioniranje šole v naravi. 

9. Seznanitev s cenikom za šolsko leto 2014/2015 

10. Predlogi in pobude. 

 

Predsednik sveta staršev Milan Ovnik je po uvodnem pozdravu ugotovil prisotnost in prebral 

dnevni red. Ravnatelj je predlagal še eno točko dnevnega reda, in sicer seznanitev s 

Pravilnikom o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem 

za subvencioniranje šole v naravi (pod točko 8). Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom 

strinjali.  

 

SKLEP 1: 

 



Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil dopolnjeni dnevni red sestanka.  

 

 

K točki 1 

 

Prisotni so soglasno potrdili mandate predstavnikov v svetu staršev za šolsko leto 2014/2015. 

Le-te imajo: Jure Pogačnik Ajdič (predstavnik Balončkov), Nina Jazbec Žagar (predstavnica 

Knofkov), Franci Hrovatič (predstavnik Jurčkov) in Marta Saje (predstavnica 1. a).  

 

 

SKLEP 2:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil mandate novih članov v svetu staršev 

za šolsko leto 2014/2015.  

 

 

K točki 2 

 

Nadaljevali so s pregledom realizacije sklepov in potrditve zapisnikov prejšnjega sestanka. 

Predsednik je povzel pomembnejše ugotovitve in sklepe predhodnega sestanka.  

 

Milan Ovnik je povprašal, zakaj morajo člani sveta šole potrditi Poslovnik o delu sveta staršev 

in zakaj svet staršev nima te pristojnosti. Ravnatelj je razložil, da Poslovnik sprejmejo člani 

sveta staršev, potrdi pa ga svet šole, ter da bo za bolj podrobno pravno mnenje glede potrditve 

Poslovnika zaprosil na ministrstvu.  

 

Zanimalo ga je tudi, kako poteka postopek izgradnje nove telovadnice. Ravnatelj je pojasnil, 

da naj bi bilo po zagotovilih ge. Nataše Rupnik iz občine gradbeno dovoljenje izdano do 

konca meseca septembra, nato bo izveden razpis, ki naj bi se zaključil v aprilu 2015. 

Ravnatelj je govoril tudi s projektantom, ki je zagotovil, da je dokumentacija za občino 

pripravljena.  

 

Glede uporabe učnih gradiv so člani povedali, da je situacija po šolah različna, da jih nekje 

uporabljajo več, nekje manj. Ravnatelj je pojasnil, da delovne zvezke izbirajo učitelji na 

sestankih strokovnega aktiva.  

 

Andreja Cesar je povprašala glede pitne vode, saj je že dalj časa uveden ukrep prekuhavanja. 

Predlagala je, da v primeru, če voda ni pitna, to objavimo na oglasni deski. Petra Kos je 

pojasnila, da obvestila glede čistosti vode dnevno spremlja na spletnih straneh Komunale. 

Prav tako je otrokom tako v šoli kot v vrtcu dnevno na voljo manj sladkan čaj ter plastenke z 

vodo. Glede čistosti vode oz. avtomata je ravnatelj razložil, da je bil pred kratkim na treh 

koncih v šoli opravljen tudi pregled morebitne prisotnosti legionele, ki pa je bil negativen.  

 

 



SKLEP 3:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik 5. sestanka ter zapisnik 6. 

korespondenčne seje.  

 

 

K točki 3 

 

Poročilo o realizaciji LDN za vrtec v šolskem letu 2013/2014 je predstavila vodja vrtca 

Irena Kozlevčar. 

 

V vrtec je bilo vključenih 158 otrok, 5 otrok se je med letom izpisalo, 18 otrok pa se je med 

letom vpisalo, tako se je šolsko leto zaključilo s 171 otroki. Razporejeni so bili v 10 oddelkov, 

v skladu z normativi. Vse strokovne delavke imajo ustrezno izobrazbo, do nekaj kadrovskih 

sprememb je prišlo zaradi porodniških in bolniških odsotnosti. V oddelke so bili vključeni 

tudi trije otroci s posebnimi potrebami, ki jim je bila dodeljena dodatna strokovna pomoč.  

Vzgojna dejavnost vrtca se odvija v prostorih Vrtca Cepetavček (8 oddelkov) in v prostorih 

šole (2 oddelka).  

Zaradi lažje organiziranosti dejavnosti vrtca je bila v vrtcu izvedena tudi anketa o prisotnosti 

otrok v vseh oddelkih, ki pa zaradi obolevnosti otrok ni pokazala realne slike. Vodja vrtca je 

poudarila, da je bilo kar nekaj kršitev glede bivanja otrok v vrtcu nad 9 ur. Starši so bili o 

kršitvi pisno obveščeni. Nekaj staršev pa se ni držalo dogovora, da otroke v vrtec pripeljejo 

najkasneje do 8. ure zjutraj.  

 

V marcu je potekal redni vpis otrok za šolsko leto 2014/2015. Prejetih je bilo 39 vlog. Število 

prijav je bilo manjše od števila razpoložljivih prostih mest.  

 

Vzgojno delo v vrtcu je temeljilo na ciljih in načelih Kurikuluma ter koncepta Reggio Emilia. 

Skupne dejavnosti v vrtcu so v skladu s starostjo in razvojnimi značilnostmi otrok načrtovale 

strokovne delavke, pri izboru vsebin pa so upoštevale tudi ideje in želje otrok. Prednostne 

naloge, ki so jih postavili v ospredje, so bile jezikovno in nejezikovno izražanje in 

spodbujanje zgodnje pismenosti. Tako se strokovne delavke trudijo, da otrokom nudijo čim 

bolj spodbudno učno okolje na vseh področjih kurikula. Veliko pozornosti je bilo namenjene 

tudi pomembnosti aktivnega učenja v naravi.  

 

V okviru obogatitvenega in dodatnega program vrtca je bilo izvedenih kar nekaj dejavnosti z 

zunanjimi izvajalci (obisk čebelarke, tolmačice, gozdarke, lovske družine ...). Otroci so si 

ogledali tri gledališke predstave in glasbeno pravljico. Na pobudo staršev je bil organiziran 

tudi tečaj angleškega jezika za dve skupini, ki ga je izvajala Tatjana Kupljenik in se bo 

nadaljeval tudi v letošnjem šolskem letu.  

V okviru projektov je bilo največ pozornosti namenjene projektu Cepetavček bralček, s 

katerim skušajo skozi veselje in zabavo v otrocih spodbuditi pozitiven odnos do knjige.  



Vrednoto odnos do narave, okolja in družbe so razvijali v projektu Ekovrtec, kjer so otroke 

vzgajali predvsem k okoljski odgovornosti. Pomemben poudarek so dajali tudi projektom 

Zdravje v vrtcu, Potujemo z jezikom in Čutni poti.  

 

Tako ravnatelj kot vodja vrtca sta vsakodnevno spremljala pedagoško delo v oddelkih in 

opravila vse načrtovane hospitacije. Svetovalno delo je potekalo nemoteno s sodelovanjem 

staršev, z vodstvom vrtca in šole ter tudi z zunanjimi institucijami. V vrtcu je bilo skozi celo 

leto poskrbljeno tudi za strokovno izobraževanje strokovnih delavk. V šolskem letu 

2013/2014 sta delovala tudi dva strokovna aktiva. Skozi celo leto so si prizadevali za čim 

večjo podporo in obisk staršev. Tako je bilo izpeljanih kar nekaj prireditev, delavnic in 

srečanj s starši. Organizirani so bili tudi trije roditeljski sestanki, na katerih so starši pridobili 

informacije o načrtovanih aktivnostih v posamezni skupini.  

 

Vodja vrtca je poudarila, da delo v vseh oddelkih poteka kakovostno, strokovne delavke se 

vsakodnevno trudijo, da otrokom pripravijo različne izzive, v katerih se otroci lahko učijo, 

raziskujejo in razvijajo.  

 

Poročilo o realizaciji LDN za šolo v šolskem letu 2013/2014 je predstavil ravnatelj  

 

Šolo je v šolskem letu 2013/2014 obiskovalo 255 otrok v 13 rednih oddelkih, imeli pa smo 

tudi 3,36 oddelka podaljšanega bivanja. Število oddelkov se skozi leto ni spreminjalo. Prevozi 

otrok so potekali nemoteno, 5 otrok s Šrange se je vozilo s šolskim kombijem.  

 

Prednostna naloga je bila načrtovanje, izvajanje in spremljanje posodobljenih učnih načrtov v 

3., 6. in 9. razredu. Realizacija pouka je bila zelo dobra.  

 

Ob koncu šolskega leta je bilo kar nekaj popravnih izpitov, 9 učencev razreda ni izdelalo. 

Ravnatelj je pojasnil, da je to razmeroma visoka številka in poudaril, da standarda kljub temu 

ne bodo zniževali in da se učencem ne bo gledalo skozi prste. Poudaril je, da učenci morajo 

dosegati predpisan standard za napredovanje.  

 

Dnevi dejavnosti in izbirni predmeti so bili realizirani v skladu s sprejetim delovnim načrtom. 

Jutranje varstvo in oddelek podaljšanega bivanja sta potekala nemoteno celo šolsko leto.  

Na šoli se izvajata tudi dodatni in dopolnilni pouk, kjer pa se pojavljajo težave, saj sta 

neobvezna in se jih učenci ne udeležujejo redno, o čemer so starši tudi obveščeni.  

 

Šolsko leto 2013/2014 je bilo po dosežkih na tekmovanjih še uspešnejše od preteklega leta. 

Učenci so sodelovali na tekmovanju iz multimedije, na šahovskem tekmovanju in v angleški 

bralni znački, ob tem pa dosegli veliko bronastih in srebrnih priznanj ter dve zlati priznanji. 

Po predvidenem programu so bile izvedene tudi interesne dejavnosti, likovni natečaji, plavalni 

tečaj, ekskurzije in fakultativni pouk.  

 



Rezultati nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu so pri vseh treh predmetih visoko nad 

državnim povprečjem, v 6. razredu pa pod državnim povprečjem pri matematiki in 

slovenščini.  

 

Strokovni delavci so delo opravljali odgovorno in strokovno, redno so se sestajali tudi 

strokovni aktivi. Izvedli so nekaj ukrepov glede povečanja bralne pismenosti, saj imajo učenci 

težave pri razumevanju branih nalog.  

 

Šola zgledno sodeluje tudi z okoljem (društvi) in drugimi občinami. Izpeljanih je bilo kar 

nekaj projektov in natečajev (Likovna ustvarjalnica, Zdrav duh v zdravem telesu, Evropska 

vas, Ekošola, Zdrava šola, Simbioza ...). Zaradi vseh dobro izpeljanih kulturnih prireditev je 

šola pridobila naziv Kulturna šola.  

 

Glede otrok, ki ponavljajo razred, je bilo med člani kar nekaj mnenj. Tako je Nina Jazbec 

Žagar dodala, da so morda previsoki kriteriji, saj da nekateri učenci v osnovni šoli komaj 

zdelujejo, v srednji šoli pa dosegajo dobre rezultate. Ravnatelj je pojasnil, da kriteriji niso 

previsoki ter da so po njegovem mnenju otroci v srednji šoli bolj zreli. Drago Saje je bil 

mnenja, da je nivo v osnovni šoli bolj splošen, srednja poklicna šola pa je za otroke bolj 

zanimiva, saj si otroci tudi izberejo smer, ki jih najbolj zanima.   

 

Darja Kastelic je predlagala, da se za učence, ki imajo takšne težave, zagotovi več strokovne 

pomoči. Meni, da je premalo sodelovanja med učenci, starši in strokovnjaki, ki bi učencem z 

učnimi težavami lahko pomagali. V primeru, da učitelj ne more v celoti zagotoviti pomoči, 

predlaga, da se šola poveže s strokovnjaki. Ravnatelj je obrazložil, da je za vsakega učenca 

izdelan individualni program, veliko razprav na to temo so imeli tudi na pedagoških 

konferencah in odločiti se, da bo nekdo ponavljal razred, ni bilo lahko. Razložil je, da kot 

ravnatelj ne vpliva na ocenjevanje, pomemben vpliv pa imajo starši, ter da so po raziskavah 

otroci današnjih generacij manj sposobni reševati zahtevnejše naloge.  

 

Predsedujoči se je obema zahvalil za izčrpno poročilo.  

 

SKLEP 4:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom šole in vrtca o vzgojno-

izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/2014.  

 

 

K točki 4  

 

Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 je predstavila vodja vrtca Irena 

Kozlevčar.  

 

S septembrom 2014 je v vrtec vključenih 175 otrok, razdeljeni so v 10 oddelkih. V tem 

šolskem letu je prišlo do nekaterih kadrovskih sprememb zaradi vrnitve oziroma odhoda 



delavke na porodniški dopust. Za pokrivanje sočasnosti smo zaposlili pomočnico 

vzgojiteljice, od februarja 2014 je zaposlena tudi javna delavka. Časovna organizacija dela je 

spremenjena glede na starost otrok. Zaradi boljše organiziranosti dela se bo v šolskem letu 

2014/15 med starši izvedla anketo o prisotnosti otrok za dneve pred prazniki, med ali po njih, 

ko se pričakuje zmanjšanje števila otrok. V letošnjem šolskem letu bo več pozornosti 

namenjene področju gibanja. Tako bodo tudi strokovne delavke sodelovale na študijskih 

srečanjih ter spoznavale in ozaveščale vlogo odraslega kot gibalnega vzora. Skozi celo leto se 

bodo izvajali obogatitveni programi, organizirane bodo tudi interesne in dodatne dejavnosti.  

 

V letošnjem šolskem letu bo organiziran Vrtec v naravi, ki bo potekal od 17. 6. do 19. 6. 2015 

v CŠOD Čebelica. V letošnjem letu beležimo tudi 30 let vrtca, v ta namen pa že potekajo 

priprave na prireditev, ki bo 3. 12. 2014. 

 

Tudi letos bo organiziran tečaj angleškega jezika, ki ga bo izvajala učiteljica Tatjana 

Kupljenik. Projekti, ki so bili izpeljani v lanskem šolskem letu, so ohranjeni tudi letos ( 

Cepetavček bralček, Portfolio, Reggio Emila koncept, Čutna pot, Zdravje v vrtcu ...) 

 

V letošnjem šolskem letu bo sodelovanje strokovnih delavk še razširjeno, več bo sodelovanja 

s šolo, zato bodo organizirana tudi predavanja in delavnice, ki jih bodo izvajali strokovni 

delavci šole in vrtca. Delovala bosta dva strokovna aktiva, organizirana bosta dva roditeljska 

sestanka ter govorilne ure enkrat mesečno.  

 

Vrtec bo pri svojem vsakodnevnem delu sodeloval tudi z zunanjim okoljem, z različnimi 

ustanovami, zavodi in institucijami ter omogočal opravljanje pripravništva.  

 

Naloga vodje vrtca in ravnatelja šole skozi celo leto bo spremljanje izvajanih dejavnosti v 

okviru LDN. Analiza realizacije LDN pa se bo opravila v juniju 2015.  

 

 

Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 je predstavil ravnatelj.  

 

Šolo v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 263 učencev, v 15 oddelkih. Prevozi otrok potekajo 

tako kot v lanskem šolskem letu. Zaradi nevarnega odseka v Srednjem Globodolu pa se je 

premaknilo postajališče, avtobus pa v letošnjem šolskem letu ustavlja tudi v Ivanji vasi.  

 

V jutranjem varstvu je več učiteljev kot lani (4), število učiteljev v oddelku podaljšanega 

bivanja pa se je zmanjšalo (5). Tako kot v lanskem letu bodo tudi letos izvedeni dodatni in 

dopolnilni pouk, fakultativni pouk angleškega jezika v tretjem razredu, interesne dejavnosti. 

V okviru dneva dejavnosti bodo organizirani kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi. 

Predvidena so tudi različna tekmovanja, prireditve, proslave ter ekskurzije in izleti. Šola v 

naravi bo letos organizirana za učence 5. in 7. razreda, skozi celo šolsko leto pa bo potekal 

tudi proces »odkrivanja nadarjenih učencev«. Učencem je letos na voljo 14 izbirnih 

predmetov.  

 



Učna obveznost učiteljev je pri vseh nad 100 %. Razlog je ta, da ministrstvo ne dovoli 

zaposlovanja. V letošnjem šolskem letu bo prednostna naloga pri izvajanju obveznega 

programa branje in pisanje v povezavi s problemskostjo pouka.  

 

Šola si prizadeva za čim boljše sodelovanje s starši, zato bodo organizirani trije roditeljski 

sestanki in govorilne ure. 9 učencev potrebuje dodatno strokovno pomoč, ki jo redno izvajajo 

zunanji specialisti.  

 

V letošnjem šolskem letu bo izvedenih kar nekaj projektov, in sicer Likovna ustvarjalnica, 

Ekošola, Zdrava šola, Simbioza ter celoletni projekt Ob bistrem potoku je mlin, katerega 

namen je raziskati mline in mlinarstvo v občini Mirna Peč. V okviru festivala Pavčkove 

vitice, v katerem je sodelovalo 15 osnovnih šol, bo izdan tudi zbornik s pesmimi vseh 

sodelujočih ter zaključna prireditev, ki bo 21. oktobra.   

 

Ravnatelj bo skozi celo šolsko leto spremljal uresničevanje LDN ter sproti beležil morebitne 

spremembe in okoliščine, ki jih bo upošteval pri načrtovanju za prihodnje šolsko leto.  

 

Andreja Cesar je vprašala, kako je z uvajanjem drugega tujega jezika. Ravnatelj je razložil, da 

se na razpis nismo javili, ker nismo izpolnjevali pogojev. Se pa bomo v naslednjem šolskem 

letu, če bomo izpolnjevali kadrovski pogoj. Čez dve leti bodo obvezni tuj jezik v drugi razred 

uvedle vse osnovne šole.  

 

Stane Brinjevec je pohvalil izobrazbeno strukturo strokovnih delavcev in predlagal, da bi se 

plavalni tečaj izvedel že v drugem ali celo v prvem razredu, saj je mnenja, da otroci v tretjem 

razredu že znajo plavati. Milan Ovnik je predlagal, da se v drugem razredu izpelje anketa, s 

katero bi prišli do podatkov, koliko je takšnih učencev. Tako bi bilo smiselno, da se plavalni 

tečaj prestavi v drugi razred. Ravnatelj je povedal, da bo o tem, koliko učencev v tretjem 

razredu že zna plavati, povprašal tudi učitelje telovadbe.  

 

Stane Brinjevec je predlagal, da bi bila za prvošolčke letos izvedena šola v naravi. Glede na 

to, da je bila že lansko leto med starši opravljena anketa o izvedbi šole v naravi in s katero so 

se po večini starši tudi strinjali, pa do realizacije ni prišlo, in obžaloval, da sedanji prvošolčki 

niso imeli te možnosti.  

 

Ravnatelj je razložil, da se bo šola v naravi letos izvedla v 5. in 7. razredu, da se redno 

javljamo na razpise in da je CŠOD med najugodnejšimi. Ravnatelj je predlagal, da se 

povpraša starše in izvede anketa glede izvedbe šole v naravi. Frenk Hrovatič in Nina Jazbec 

Žagar sta se strinjala, da se starše povpraša o interesu, da bodo ti seznanjeni z vsaj okvirnim 

stroškom, saj je za nekatere starše lahko prevelik zalogaj. Milan Ovnik pa je pohvalil 

Indijansko noč, ki je bila izvedena lansko leto v prvem razredu. 

 

 

 

 



SKLEP 5:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z LDN šole in vrtca v šolskem letu 

2014/2015. 

 

K točki 5  

 

Evalvacijo in vzgojni načrt šole, ki so ga člani prejeli v prilogi vabila, je predstavil ravnatelj. 

Vzgojni načrt nastaja na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole, ki vključujeta vrednote, 

ki so podlaga vzgojnemu delovanju. Vzgojni načrt tako temelji na ozaveščanju in spoštovanju 

naslednjih štirih vrednot: učenje, skrb za zdravje, odgovornost in spoštovanje.  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju povzel rezultate ankete, ki je bila opravljena med učenci, učitelji 

in starši. Predstavljeni so bili rezultati in ugotovitve glede sprotnega učenja, domačih nalog, 

branja, prostega časa ter glede oblik vljudnosti in spoštovanja.  

 

Andrejo Cesar je zanimalo, kakšni ukrepi se izvedejo v primeru nediscipline. Ravnatelj je 

razložil, da je vzgojno delovanje opredeljeno v Vzgojnem načrtu in Pravilih šolskega reda in 

poteka na treh nivojih. Prvi nivo je vzgojno delovanje, ki je prisotno ves čas, vsak dan, vsako 

uro pouka, med odmori, na ekskurzijah, dnevih dejavnosti itd. Drugi nivo je vzgojno 

ukrepanje, ko se pojavijo kršitve, ki jih je potrebno obravnavati. Tretji nivo je izrekanje 

vzgojnega opomina, ki je namenjen najtežjim kršitvam. V šoli se trudijo, da so dejavnosti 

takšne, da so otroci čim bolj aktivni, saj to zmanjšuje možnosti za neprimerno vedenje.  

 

SKLEP 6:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je soglasno seznanil z evalvacijo vzgojnega načrta za 

preteklo šolsko leto in potrdil vsebino vzgojnega načrta za naslednje leto.  

 

 

K točki 6  

 

Pravila o šolski prehrani so člani prejeli v prilogi vabila, predstavila jih je Petra Kos, vodja 

šolske prehrane. Pojasnila je, da so pravila šolske prehrane dopolnili in uskladili z določili 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Staršem tako ni več potrebno 

oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šola namreč upošteva uvrstitev v 

dohodkovni razred skladno z odločbo o otroškem dodatku.  

Starši so bili glede sprememb obveščeni preko obvestila, ki so ga učenci prejeli skupaj s 

Prijavo na šolsko prehrano, v mesecu juniju, preko spletne strani šole in preko medijev. 

 

SKLEP 7:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s Pravili šolske prehrane.  



K točki 7  

 

Pravilnik o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi ter Pravila o kriterijih in postopku 

za znižanje cene bivanja otrok v naravi je predstavil ravnatelj.  

 

Pravilnik ureja določitev cene bivanja otrok v naravi, plačila strokovnim delavcem, ki izvajajo 

bivanje otrok v naravi ter kriterije za subvencioniranje bivanja v naravi. Pravila pa urejajo 

kriterije in postopek za uveljavljanje znižanja cene bivanja otrok v naravi v OŠ Toneta Pavčka 

– Vrtec Cepetavček.  

 

V letošnjem šolskem letu bo organiziran Vrtec v naravi, in sicer v domu Čebelica na Čatežu. 

Ravnatelj je povedal, da je bil velik in pozitiven odziv staršev, da se ta letos izvede. Udeležili 

se ga bosta dve skupini vrtca, Jagode in Lizike, skupaj 48 otrok. 

Ravnatelj je predstavil ceno bivanja, stroške otrok in strokovnih delavcev ter kriterije za 

dodelitev sredstev otrokom.  

 

8. člen Pravilnika določa, da so otroci lahko upravičeni do nižje cene bivanja in o tem odloča 

komisija, ki jo imenuje Svet OŠ Toneta Pavčka. V ta namen je bil med predstavniki sveta 

staršev soglasno izvoljen Stane Brinjevec.  

 

Po obrazložitvi je predsednik podal mnenje, da se s Pravilnikom o izvajanju in financiranju 

bivanja otrok v naravi ter s Pravili o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v 

naravi, strinjajo.  

 

 

SKLEP 8:   

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s Pravilnikom o izvajanju in financiranju 

bivanja otrok v naravi ter s Pravili o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja 

otrok v naravi.  

 

 

SKLEP 9:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je za člana Komisije za znižanje cene bivanja otrok v 

naravi soglasno izvolil Staneta Brinjevca.  

 

 

K točki 8 

 

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za 

subvencioniranje šole v naravi je predstavil ravnatelj. Namen obrazložitve Pravilnika je 

uskladitev z zakonodajo, saj je bil nazadnje spremenjen in dopolnjen v septembru 2008.  



Ravnatelj je na kratko obrazložil spremembe, ki se nanašajo na kriterije za subvencioniranje 

šole v naravi.  

Po obrazložitvi je predsednik podal mnenje, da se s Pravilnikom o podrobnejših kriterijih in 

postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi, 

strinjajo. 

 

 

SKLEP 10:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s Pravilnikom o podrobnejših kriterijih in 

postopku za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi.  

 

 

K točki 9  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju člane seznanil s cenikom za šolsko leto 2014/2015, ki bo pričel 

veljati od 1. 10. 2014. Po novem se bodo zaračunavale barvne fotokopije tako za učence kot 

za zaposlene, spremenila pa se je tudi cena za dnevni najem kombija, ki je 17,00 €.  

 

Marjana Parklja je zanimalo, zakaj se dnevni najem kombija ne obračuna po kilometrini ter 

kdo lahko kombi najame. Ravnatelj je razložil, da si kombi izposojajo domačini (razna 

društva, župnik ...), ki predhodno oddajo vlogo. Na voljo za izposojo je le v terminu, ko ga ne 

potrebuje šola.  

Darjo Kastelic je zanimalo, koliko stane najem avle. Ravnatelj je povedal, da se večinoma 

najema jedilnica, za najem samo avle pa nimamo cene, ker do sedaj še ni bilo interesa.  

 

 

SKLEP 11:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s cenikom za šolsko leto 2014/2015.  

 

 

K točki 10  

 

V nadaljevanju je predsednik pozval navzoče, naj podajo morebitna vprašanja, pobude ali 

pohvale.  

 

Milan Ovnik je v zvezi s Poslovnikom o delu sveta staršev, ki je bil sicer obravnavan na 

prejšnji seji, predlagal spremembo 17. člena, in sicer tako, da se redna seja sveta skliče trikrat 

v šolskem letu in ne samo dvakrat, kot je zapisano do sedaj. Člani se s predlogom niso 

strinjali, saj člen določa najmanj dve seji, isti člen tudi določa, da lahko predsednik skliče 

izredno sejo kadarkoli. Predlagal je tudi, da mandat predstavnika v svetu staršev traja 1 in ne 

4 leta.  



Nina Jazbec Žagar je pohvalila vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v skupini Knofkov, 

Marto in Matejo, ter javno delavko Simono Reberšak. Pohvalila je projekta Čutna pot in 

Portfolio, ob tem pa na predlog mamice iz iste skupine izpostavila težavo, da je v igralnicah 

vroče, še posebej popoldne, ko je sonce najmočnejše. Poudarila je, da starši v izogib 

prehladom spodbujajo k naravnemu zračenju in k čim manjši uporabi klime, kar se že pridno 

izvaja v skupinici Knofkov. Izpostavila je problematiko zračenja hodnikov in predlagala, da 

se zračenje izvaja čim bolj pogosto, še posebej v poletnih mesecih, ko je v prostorih soparno.  

Zanimalo jo je tudi, koliko vzgojiteljic je prisotnih pri sprejemu otrok ob 6.30 zjutraj. Vodja 

vrtca je pojasnila, da je odvisno od razporeda, večinoma le ena in se postopoma razporejajo. 

Najkasneje do 7.30 so prisotne vse vzgojiteljice, po potrebi pride pomagat tudi sama. Nina 

Jazbec Žagar je predlagala, da otrokom za popoldansko malico raje ponudijo kos kruha kot 

prepečenec, saj ga otroci težko pojedo. Opazila pa je tudi, da je bil sir, ki ga otroci niso 

pojedli, zavit v prtiček. Vodja prehrane Petra Kos je pojasnila, da otroke sicer spodbujajo, da 

čim več malice pojedo v vrtcu in da se je to zgodilo le izjemoma. 

 

Maruša Šega je v imenu mamice iz skupine Jabolčki povedala, da so otroci za malico dobili 

štručke pakirane v vrečki, ki so vsebovale kar nekaj sladkorja in več »E«-jev. Vodja šolske 

prehrane je pojasnila, da bo preverila, kaj točno so dobili, in da se trudijo, da otrokom 

ponudijo čim manj živil z embalažo. Povprašala je tudi, kateri otroci so deležni tečaja rolanja. 

Vodja vrtca je pojasnila, da so tečaja deležni tisti, ki so vključeni v dodatne dejavnosti.  

 

Alenko Kavšek je zanimal vozni red na relaciji Vrhpeč–Biška vas, saj otroci s te relacije 

hodijo v šolo zelo zgodaj. Predlagala je, da bi vsaj eno šolsko leto hodili kasneje in spremenili 

vozni red. Ravnatelj bo preveril, ali je to možno.  

 

Kavšek Alenka in Marjan Parkelj sta opozorila na neprimeren odnos šoferja velikega 

avtobusa. Ravnatelj je pojasnil, da bo ponovno govoril z njim. Alenka Kavšek je imela 

pripombo glede akcije zbiranja starega papirja. Pri tehtanju papirja so bili namreč le učenci, ki 

so tehtali nenatančno. Zato je predlagala, da prihodnjič akcija poteka bolj transparentno in v 

prisotnosti odrasle osebe. Ravnatelj je obljubil, da bo vodjo akcije opozoril in dodal, da bo v 

letošnjem šolskem letu organizirana tudi akcija zbiranja oblačil.  

 

Marjan Parkelj je imel pripombo glede delitve učencev v novem šolskem letu. O tem namreč 

niso bili obveščeni, tudi ne, kdo je razrednik. Ravnatelj je pojasnil, da je bila to njegova 

odločitev in zanjo prevzema odgovornost.  

 

Jure Pogačnik Ajdič je opozoril na internetne strani vrtca, saj se mu zdi sporno, da je galerija 

slik preveč javna in dostopna skorajda vsem. Predlagal je, da bi se vsebina zaščitila z 

uporabniškimi računi, ki bi jih prejeli starši in z njim dostopali do spletne vsebine. Ravnatelj 

je pojasnil, da se zavedajo, da je to težava in da je bila ta težava že izpostavljena na pedagoški 

konferenci. Obljubil je, da bo o možni zaščiti oz. o omejenem dostopu do vsebin govoril z 

računalničarjem.  

 



Andreja Cesar je v ospredje postavila vprašanje spremembe cenika programa v vrtcu, še 

posebej je izpostavila previsoko in neenakomerno ceno med prvim in drugim starostnim 

obdobjem. Ravnatelj je pojasnil, da cene sprejema občinski svet, ki bo na novo konstituiran 

šele v novembru. Kdaj bo obravnaval spremembo cen, je v njegovi pristojnosti.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 22.10. 

 

 

 

Zapisnikarica:        Predsednik sveta staršev  

Maja Oštir        Milan Ovnik 

 

 

 

 

Mirna Peč, 25. 9. 2014 

 

 

 

PRILOGE:  

 

− Poročilo o uresničevanju LDN v vrtcu v šolskem letu 2013/2014. 

− Predlog LDN šole in vrtca za šolsko leto 2014/2015 (2). 

− Predlog Pravil šolske prehrane (2). 

− Predlog Pravilnika o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi. 

− Predlog Pravil o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi. 

− Predlog cenika za šolsko leto 2014/2015. 


