
Z A P I S N I K 

 

5. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2013/2014, 

ki je bil v sredo, 4. 6. 2014, ob 19. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Jože Bobnar, Mojca Rajšelj, Alenka Kavšek, Simona Rajšel, Nataša Krištof Rovšek, 

Marjan Parkelj, Drago Saje, Milan Ovnik, Saša Brudar, Mojca Barbo, Andrea Cesar, Brigita 

Rupnik, Klavdija Fornezzi Rezelj, Tanja Cesar, Tanja Šiško Bevec, Danijel Brezovar 

(ravnatelj), Irena Kozlevčar (vodja vrtca, pomočnica) Simona Laknar (knjižničarka), Maja 

Oštir (zapisnikarica).  

 

 

Opravičeno odsotni: Janez Zupančič, Mateja Mihelič, Darja Kastelic, Stane Brinjevec, Uroš 

Avsec. 

Odsotni ostali: Martina Žagar, Mira Globokar, Maruša Šega. 

 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Milan Ovnik.  

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika zadnjega sestanka 

2. Obravnava in potrditev predloga delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 

leto 2014/2015 

3. Kratko poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/2014 

4. Obravnava predlog sprememb Poslovnika o delu sveta staršev 

5. Predlogi in pobude 

 

 

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

dnevni red. Prisotni so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.  

 

SKLEP 1: 

 

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

 

K točki 1 

 

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

Predsednik je povzel pomembnejše ugotovitve in sklepe predhodnega sestanka. Zanimalo ga 

je, v kateri fazi je projekt izgradnje nove telovadnice. Ravnatelj je pojasnil, da je prišlo do 

spremembe načrta zaradi zmanjšanja površine. Trenutno je v teku postopek spremembe 

gradbenega dovoljenja, pričakuje se, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do septembra 

2014, nato bo izveden razpis, ki naj bi se zaključil v aprilu 2015. Ravnatelj je tudi pojasnil, da 



je že na seji občinskega sveta poudaril, da je zadnji rok gradnje v letu 2015, v nasprotnem 

primeru propadejo sredstva, ki jih je za izgradnjo namenilo ministrstvo, del sredstev pa mora 

zagotoviti tudi občina.  

Predsednika je tudi zanimalo, kako potekajo prevozi otrok s Šrange. Ravnatelj je pojasnil, da 

prevozi učencev nemoteno potekajo, pet učencev se tako vozi s šolskim kombijem, tako bo 

tudi v naslednjem šolskem letu.  

Andrea Cesar je pohvalila zaklepanje vhodnih vrat v vrtcu, vendar je po njenem mnenju 

zaklepanje vrat uvedeno prezgodaj zjutraj. Ravnatelj je pojasnil, da je bil dopolnjen hišni red 

in da se držimo tega, da se vhodna vrata zaklepajo ob 8.05.  

 

 

SKLEP 2:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik 4. sestanka.  

 

K točki 2 

 

Izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv s cenami je bil predhodno poslan po 

elektronski pošti članom sveta staršev, dodatno pa ga je predstavila in obrazložila knjižničarka 

Simona Laknar. Seznam gradiv s cenami je razčlenjen po razredih in po posameznih gradivih. 

 

Mnenje staršev o skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv je bilo 

pridobljeno z dopisom. Večina staršev se z nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezni razred strinja. Nekaj staršev se s ceno strinja le pogojno, npr. če bi bilo 

plačilo izvedeno junija ali julija ali v obrokih. Simona Laknar je  pojasnila, da na samo ceno 

šola nima vpliva. Tako se morajo starši v knjigarni sami dogovoriti o načinih plačila.  

 

Jože Bobnar je povprašal glede nabavnih cen delovnih zvezkov, saj je zasledil različne 

ponudbe in se cene med ponudniki razlikujejo. Ravnatelj je odgovoril, da delovne zvezke ne 

nabavlja šola in da se starši odločijo individualno, pri kateremu ponudniku bodo nabavili 

delovne zvezke.  

 

Simona Laknar je pojasnila, da so se le lani delovni zvezki za 1. in 2. razred izjemoma 

naročili preko šole. Ravnatelj je poudaril, da smo letos želeli predhodno pridobiti mnenja 

staršev o skupni nabavni ceni.  

 

V razpravi je bilo možno zaslediti različna mnenja o tem, koliko delovnih zvezkov učenci 

potrebujejo. Milan Ovnik je menil, naj o učnih gradivih odloča stroka, po njegovem mnenju je 

delovnih zvezkov preveč. Ravnatelj je pojasnil, da o učnih gradivih odloča strokovni aktiv.  

 

Saša Brudar je pripomnila, da je delovnih zvezkov res veliko, da jih učitelji ne pregledujejo in 

da delovni zvezki ostajajo neizpolnjeni Enako težavo je izpostavil tudi Marjan Parkelj. Pri 

pouku tehnike in tehnologije tako ni bil uporabljen ves material (kocke), ki je bil naročen. 

Mojca Rajšelj je pohvalila delovne zvezke za 1. razred.  



Ravnatelj je odgovoril, da bo učitelje pozval, da so pri pregledovanju bolj pozorni. Strinjal se 

je, da se domače naloge pregledujejo, da pa določene vsebine učitelj lahko tudi spusti.  

Milan Ovnik je predlagal, da starši takšne pripombe podajo članom sveta tudi na roditeljskih 

sestankih, da naj bodo starši aktivni in izpostavijo morebitne probleme.  

 

Milan Ovnik je nato članom obrazložil, da mora svet staršev podati soglasje k skupni nabavni 

ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2014/2015, ki jih bodo učenci 

uporabljali pri pouku v posameznem razredu.  

 

 

SKLEP 3:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je z dvigom rok podal soglasje za skupno nabavno ceno 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred v šolskem letu 2014/2015.  

 

 

K točki 3 

 

Ravnatelj je predstavil kratko poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 

2013/2014. Podrobnejše poročilo bo podal na septembrski seji. Leto je ocenil kot dobro. 

Zadovoljen je z realizacijo vseh dejavnosti in izbirnih predmetov. V septembru je bil izveden 

prehod na e-poslovanje. Tako imajo starši zagotovljen reden vpogled. Izpostavil je le  

pomanjkljivost glede elektronskega poslovanja, ki se kaže v tem, da je manj osebnega stika. 

Učitelji se tako bolj poredkoma srečujejo, ker so večinoma prisotni v kabinetih.   

 

Rezultati nacionalnih preizkusov znanja v 9. razredu so nad republiškim povprečjem. Zelo 

dobri rezultati so tako pri slovenščini, in sicer 10 % nad državnim povprečjem, pri matematiki 

3 %  in pri fiziki 9 % nad državnim povprečjem. Za 6. razred rezultatov še ni.  

 

Odvilo se je kar nekaj odmevnih projektov (Turizmu pomaga lastna glava, Evropska vas), tudi  

prireditve so bile izpeljane skladno z letnim delovnim načrtom. Šola dobro sodeluje tudi z 

drugimi ustanovami in društvi, ki jim nudi prostore za izvajanje različnih kulturnih 

programov.  

 

Glede vzgojne problematike je ravnatelj izpostavil 3. in 6. razred. Enemu učencu iz 6. razreda 

je bil izrečen že drugi vzgojni opomin. Sicer se s starši redno srečujejo na roditeljskih 

sestankih, kjer se trudijo, da se vzgojne težave tudi sproti rešujejo. Nekaj pripomb s strani 

staršev je bilo glede podaljšanega bivanja, vendar pa so bile uspešno rešene.  

 

Vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2013/2014 v vrtcu je predstavila vodja vrtca Irena 

Kozlevčar. Poudarila je, da je program v vrtcu kakovostno realiziran. Vzgojno delo je 

temeljilo na ciljih in načelih kurikula. V letošnjem šolskem letu so nadaljevali s prednostno 

nalogo jezikovno in nejezikovno izražanje, otrokom je bilo nudeno spodbudno učno okolje, 

veliko pozornosti je bilo namenjenih aktivnosti učenja v naravi. Program so obogatili z 



vključevanjem zunanjih izvajalcev (čebelarka, gozdarka, lovska družina …). Irena Kozlevčar 

je pohvalila tudi veliko podporo in obisk staršev na različnih delavnicah in izletih.  V okviru 

dodatnih dejavnosti so si ogledali nekaj gledaliških predstav in izvedli nekaj celoletnih 

projektov (program Mali sonček, Ekovrtec, Cepetavček bralček, Zdravje otrok v vrtcu …). V 

fazi zaključevanja je projekt Čutna pot, ki otrokom omogoča spodbudno učno okolje. 

Otvoritev Čutne poti bo 13. 6. 2014. Irena Kozlevčar je pohvalila celotno ekipo, ki je 

sodelovala pri nastajanju. Z ravnateljem sta vsakodnevno spremljala vzgojno delo v vseh 

oddelkih, opravila sta vse načrtovane hospitacije ter spremljala delo strokovnih delavk.  

 

Milan Ovnik je pohvalil delo vzgojiteljice Bernarde Radovan in pomočnice vzgojiteljice 

Špele Povše ter povedal, da njegov otrok z velikim veseljem obiskuje vrtec. Irena Kozlevčar 

je bila vesela takšne pohvale in povedala, da se trudijo, da delo poteka čim bolj kakovostno, 

saj se zavedajo, da je vrtec za otroke drugi dom, ki dopolnjuje življenje v družini.  

 

Klavdija Fornezzi Rezelj in Tanja Cesar sta pohvalili izvajanje angleškega pouka v vrtcu. 

Ravnatelj je pojasnil, da nameravajo s poukom angleščine nadaljevati tudi v prihodnjem 

šolskem letu.  

 

 

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 

 

Osnutek Poslovnika o delu sveta staršev so člani sveta staršev prejeli skupaj z vabilom po 

elektronski pošti. Mnenja in dopolnila so bila predlagana na osnovi Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi Akta o ustanovitvi OŠ Toneta Pavčka. Na 

seji so tako člani podali sledeča mnenja in dopolnila:  

 

Na predlog ravnatelja je bila podana sprememba, da se v glavi dokumenta navede člen 

zakona, ki ureja Poslovnik o delu sveta staršev ter odstrani besede »Pravil OŠ Toneta 

Pavčka«, ker ne obstajajo več. Tako se glava dokumenta glasi: »Na podlagi 66. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanj je Svet staršev OŠ Toneta Pavčka na 

svoji seji dne …… sprejel.« 

 

V 1. členu se odstrani besedico«in«.  

2. člen:  

V drugi alineji, ki ureja pristojnosti sveta staršev, se odstrani da »imenuje upravni odbor 

šolskega sklada.«  

V alineji, ki ureja, kaj svet staršev obravnava, se odstrani »seznam učbenikov«. 

Natančneje se definira, za kaj daje svet staršev soglasje, tako se v alineji, ki ureja, k čemu daje 

svet staršev soglasje, doda »o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 



posamezni razred«. Glede tega, kaj lahko svet šole sprejme, je ravnatelj predlagal, da se 

odstrani stavek «sodelovanje s šolo«. Popravek naj se glasi le:«svoj program dela.«  

 

5. člen: 

Milan Ovnik je predlagal, da se v 5. členu zaradi potrjevanja sklepčnosti sej doda «zaradi 

zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev se v oddelku lahko izvoli še enega 

namestnika predstavnika sveta staršev«. Ravnatelj je poudaril, da izvolitev namestnika 

predstavnika sveta staršev v oddelku ni v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, zato je predlagal, da se 5. člen glasi: «Svet staršev je sestavljen tako, 

da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca enega predstavnika.«  

 

V 6. členu se besedo «učenca« nadomesti z »otroka oziroma učenca.« 

 

V 7. členu se spremeni čas trajanja mandata. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je 

vezan na status njihovih otrok. Člani so soglasno predlagali, naj mandat traja praviloma štiri 

leta z možnostjo enkratne ponovitve tako, kot je veljalo do sedaj. 7. člen se tako glasi: 

»Mandat članov sveta staršev traja praviloma štiri leta in se lahko enkrat ponovi.« 

 

Ker se lahko zgodi, da se v šoli združita dva oddelka ali se v vrtcu pri oblikovanju skupin 

pojavita dva člana (skupine v vrtcu se formirajo vsako šolsko leto glede na starost in 

normativ), je bilo predlagano, da se 7. člen dopolni. Tako se na predlog Tanje Cesar v 7. členu 

doda sledeče: »Če pride do združevanja oddelkov, se preveri, ali je kateri izmed staršev 

združenega oddelka že v svetu staršev. Če je, se mu na predlog staršev oddelka lahko mandat 

podaljša in ostaja še naprej predstavnik oddelka v svetu staršev. Če se starši oddelka ne 

strinjajo, se izpeljejo volitve in izvolijo predstavnika v novem oddelku.  

V primeru, da sta v novo oblikovani skupini dva predstavnika sveta staršev, se volitve 

ponovno izvedejo.« 

 

V 7. členu se stavek »Pred potekom mandata je lahko član sveta staršev s sklepom staršev na 

roditeljskem sestanku oddelka razrešen brez navedbe razloga« spremeni v «Član sveta staršev 

je lahko s sklepom staršev na roditeljskem sestanku oddelka brez navedbe razloga razrešen 

tudi pred potekom mandata« in dopolnjen še s stavkom: »Člani svetu staršev niso dolžni 

pojasnjevati razloga za razrešitev.« 

 

8. člen se spremeni v: »Svet staršev se konstituira, ko je imenovana večina predstavnikov 

staršev iz oddelkov.« 

 

Prvi stavek v 9. členu se popravi in glasi: »Sklic prve seje sveta staršev opravi ravnatelj 

najkasneje do konca septembra.«  

 

Drugi stavek v 9. členu se na predlog ravnatelja spremeni in preoblikuje v: »Ravnatelj vse 

predstavnike oddelkov povabi na sestanek najmanj pet dni pred dnevom seje, praviloma z 

elektronsko pošto.« 

 



Ker je bila predlagana sprememba, da mandat traja štiri leta, se tudi drugi stavek v 10. členu 

spremeni in glasi tako:« Mandat predsednika in namestnika predsednika traja štiri leta, njuna 

ponovna izvolitev je omejena na dva mandata zaporedoma.« 

 

Milan Ovnik je predlagal, da se v 20. členu doda beseda«izredne«. Stavek se glasi«Predlog za 

sklic izredne seje sveta staršev lahko podajo svet šole, ena tretjina članov sveta staršev, starši 

na roditeljskem sestanku kateregakoli oddelka ali ravnatelj.« 

 

Drugi stavek v 21. členu naj se na predlog ravnatelja dopolni z besedo »vodjo vrtca« in »po 

potrebi«. Stavek naj se tako glasi: »Na seje sveta staršev se praviloma vabi ravnatelja šole, 

vodjo vrtca in po potrebi druge osebe.« 

 

V 22. členu se doda »delovnih«.  

 

Ravnatelj je predlagal, da se zadnji stavek v 34. členu izbriše: «Svet staršev pa lahko tudi 

predlaga kandidate, ki niso člani sveta staršev.« Ravnatelj je pojasnil, da je skladno z aktom o 

ustanovitvi šole določeno, da člani sveta staršev izmed sebe izvolijo predstavnike sveta 

staršev v svetu šole.  

 

36. člen se na predlog ravnatelja spremeni v: »Predstavniki sveta staršev v svet šole so 

izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.« 

 

Člani so soglasno sklenili, da se v 39. členu natančno določi uporaba in veljava poslovnika. 

Zato naj se doda sledeče besedilo: «Ta poslovnik začne veljati in se uporablja takoj, ko ga s 

sklepom potrdi dve tretjini članov in sprejme svet staršev. S sprejetjem tega poslovnika 

preneha veljati Poslovnik o delu sveta staršev, sprejetega 28. 9. 2004.«  

  

Predsednik Milan Ovnik je glede navedenih sprememb poslovnika podal predlog, da se 

predlagani popravki sprejmejo korespondenčno, s čimer so se strinjali vsi prisotni. Jože 

Bobnar je predlagal, da se popravki v osnutku označijo barvno.  

 

 

SKLEP 5:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je sprejel sklep, da se osnutek sprememb pošlje vsem 

članom po elektronski pošti ter da se popravki sprejmejo korespondenčno.  

 

 

K točki 5 

 

Predlogi in pobude 

 

Razprava se je nadaljevala s predlogi in pobudami članov.  

 



Klavdija Fornezzi Rezelj je pohvalila angleški pouk v vrtcu ter zaključni roditeljski sestanek 

na Ranču Aladin. Mojca Rajšelj je pohvalila organizacijo zanimivih dogodkov v šoli (Noč na 

šoli). Predlagala je uvedbo brezmesnega dneva v jedilnik. Ravnatelj je pojasnil, da so že 

uvedeni brezmesni obroki, glede predloga bo govoril z vodjo šolske prehrane.  

 

Starši podpirajo pitje več vode in manj sladkanega čaja. Vodja vrtca je pojasnila, da so delež 

sladkanih pijač že zmanjšali, ledenih čajev skorajda ni več, le sadni sokovi. Klavdijo Fornezzi 

Rezelj je zanimalo, zakaj otrokom v vrtcu ni bilo dovoljeno nositi plastenk z vodo. Vodja 

vrtca je razložila, da bo o tem govorila z vzgojiteljicami.  

 

Jože Bobnar je povprašal, ali bi bilo možno delovne zvezke nabaviti tako kot lani za 1. razred. 

Šola bi dala povpraševanje o ceni delovnih zvezkov najmanj dvema založbama z namenom 

izbire najugodnejšega ponudnika. Šola in predstavniki staršev pa bi nato skupaj izbrali 

najugodnejšega. Šola bi nato le posredovala podatke interesentov in količini nakupa delovnih 

zvezkov, najugodnejši ponudnik pa bi staršem poslal položnico za plačilo v enem ali več 

obrokih. Učenci bi nato naročene delovne zvezke prejeli prvi dan šole. Omenil je tudi, da je 

bila cena delovnih zvezkov za 1. razred lansko leto nižja kot v knjigarni. Ravnatelj je pojasnil, 

da delovnih zvezkov ne nabavlja šola in da se starši sami odločijo, pri kateremu ponudniku jih 

bodo kupili, bo pa vseeno o tem govoril z računovodjo. 

 

Ker je bil Jože Zupančič odsoten, je njegov predlog prebrala Klavdija Fornezzi Rezelj. 

Zanima ga, ali je možno, da učitelj iz podaljšanega bivanja spremlja otroke tudi na avtobusu 

na poti domov. Ravnatelj je razložil, da to ni mogoče. Pojavljajo se namreč težave z 

določenimi otroci, ravno tako so pripombe glede kajenja šoferja na avtobusu. Ravnatelj je 

odgovoril, da bo o tem govoril s šoferjem.  

 

Ker so bili Stane Brinjevec, Darja Kastelic in Uroš Avsec odsotni, je njihove pobude in 

vprašanja prebral Milan Ovnik.  

 

Staneta Brinjevca je zanimalo, zakaj ni bil izveden »Vrtec v naravi«. Vodja vrtca je pojasnila, 

da so s podpisi staršev želeli preveriti, kakšen je interes. Odziv staršev je bil res velik. 

Ravnatelj je pojasnil, da se mora glede »Vrtca v naravi« pripraviti tudi ustrezna 

dokumentacija (Pravilnik o dejavnosti, prijava na razpis). Vodja vrtca je pojasnila, da se bo 

»Vrtec v naravi« izvedel naslednje leto.  

 

Jože Bobnar je pohvalil učiteljico 1. a Mojco Starešinič in Polono Zoran, izvajanje jutranjega 

varstva 1. razreda in učiteljico Renato Fink Husić, izvajanje popoldanskega varstva 1. razreda 

in učiteljico Simono Ogulin ter prehrano v šoli in vodjo kuhinje Justino Drenik.  

 

Darja Kastelic je predlagala, da otroci prinesejo za praznovanje rojstnih dni v vrtcu namesto 

sladkarij knjige, ki bi jih nato darovali knjižnici. Ravnatelj je pohvalil predlog in predlagal, da 

se o tem pogovorijo na roditeljskem sestanku.  

 



Uroš Avsec je pohvalil vzgojiteljico Urško Gašperič in pomočnico Zinko Kregel ter predlagal, 

da ostanejo v skupini tudi naslednje leto. Vodja vrtca je razložila, da je vse odvisno od 

formulacije skupin.  

 

Alenko Kavšek je zanimalo, zakaj nista bili izvedeni francoska in čebelarska delavnica. 

Predvideni sta bili namreč za 2. a, 2. b in 3. a., izvedene pa le za 2.b. Ravnatelj je pojasnil, da 

se učitelji sami odločijo, za katere oddelke se bodo dejavnosti izvajale.  

 

Natašo Krištof Rovšek je zanimalo, ali obstaja možnost, da se Romi iz OŠ Bršljin 

prerazporedijo v našo šolo. Ravnatelj je pojasnil, da te možnosti ni, saj naj bi se prerazporejali 

le Romi iz novomeških občin.  

 

Andrea Cesar je predlagala, da bi na zaključku vrtca dne 13. 6. imeli bazar. Ravnatelj in vodja 

vrtca sta pojasnila, da je že nekoliko prepozno za organizacijo in da se bo bazar izvedel jeseni. 

Podala je kritiko glede higiene avtomata za pitno vodo v jedilnici. Ravnatelj je razložil, da se 

filtri redno menjavajo, na čistočo avtomata pa je nemudoma opozoril čistilko in vodjo šolske 

prehrane.  

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.50. 

 

 

 

Zapisnikarica                                Predsednik Sveta staršev 

Maja Oštir        Milan Ovnik 

 

 

 

Mirna Peč, 5. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


