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Z A P I S N I K 

8. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2018/2019,  

ki je bil v sredo, 13. 2. 2019, ob 18.00  v zbornici šole 

 

Prisotni: Kastelic Andrej, Povšič Ana, Perše Andreja, Perko Drago,  Hribar Robert, Sluga Janez, Jarc 

Petra, Zilić Aida, Hrovatič Franci, Mikec Mateja, Avsec Uroš, Grivec Tone, Hočevar Andrej, Piko Luka, 

Brinjevec Stane, Saje Marta, Rajšelj Mojca, Dular Dejan, Krevs Jože, Fortuna Nina, Škof Petra, Rajšel 

Milena 

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

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

Upravičeno odsotni: Miljan Lenka, Strojinc Jože, Drenik Jasmina, Kužnik Dunja, Lužar Barbara 

 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Dejan Dular in predlagal, da se k dnevnemu redu doda še 

predstavitev aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (pod točko 3) in poročilo 

sestanka skupine za prehrano (pod točko 5). S predlaganim dnevnim redom so se prisotni člani strinjali.  

 
Dnevni red:  

1) Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

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

3) Predstavitev aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v prometu. 

4) Poročilo šolskega sklada.  

5) Poročilo sestanka skupine za prehrano. 

6) Obravnava spremembe Pravil šolskega reda.  

7) Predlogi in pobude.  

 

 
K točki 1 

Predsednik je prisotne pozval k potrditvi zapisnika. Prisotni člani niso imeli pripomb.  

 

SKLEP 1: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil zapisnik 7. sestanka z dne 

24. 9. 2018.  

 
 
K točki 2 

 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v prvem polletju v vrtcu je predstavila pomočnica ravnatelja 

vrtca Irena Kozlevčar. Povedala je, da vrtec deluje na dveh lokacijah, s 7. januarjem so vsa prosta mesta 

zasedena, vrtec obiskuje 185 otrok. 11. oddelek vrtca prične z delovanjem 25. februarja. S starši 

novincev je že bil organiziran roditeljski sestanek. Vpis otrok za novo šolsko leto bo potekal od 18. do 

22. marca 2019.  
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Še vedno se srečujejo s pogostimi odsotnostmi strokovnih delavk zaradi bolezni ter nege in spremstev 

mlajših družinskih članov, v povprečju so dnevno odsotne 3–4 delavke.  

Delo na dveh lokacijah zahteva več načrtovanja, organizacije in sodelovanja, kar jim dobro uspeva.  V 

prenovljenih prostorih se otroci dobro počutijo. V enoti Polonca je na voljo tudi prazna igralnica, 

namenjena različnim dodatnim dejavnostim, otroci koristijo tudi telovadnico in zunanje površine z 

igrali, obiskujejo vrtec in  šolsko knjižnico.  

Sproti rešujejo tudi težave, povezane z gradbeno-investicijskimi deli. V enoti Polonca so odpravili 

težave s hladno-toplo vodo, namestili so senčila,  vso razsvetljavo, v sanitarijah so namestili nedrseče 

podloge, v  igralnicah so namestili protihrupno zaščito. V Vrtcu Cepetavček pa so popravljali iztekanje 

vode v trokaderjih. 

Vzgojno delo poteka z zastavljenim letnim delovnim načrtom. V okviru obogatitvenih dejavnosti so 

izvedli praznovanje jeseni, teden otroka, dan odprtih vrat in bazar, s katerim so s finančnimi sredstvi 

uspešno napolnili vrtčev sklad. Za prijetna druženja otrok in odraslih so poskrbeli z družinskimi pohodi, 

sedaj pa se pripravljajo na pust. Otroci so si ogledali predstavo gostujočega gledališča Kuc Kuc, obiskali 

so Narodno galerijo, tri skupine otrok pa so v vrtcu v naravi. Tečaj angleščine poteka v enoti Polonca v 

dveh skupinah. 

Letošnja prednostna naloga je umetnost, s poudarkom, da otrokom omogočajo ustvarjalni potencial 

pri likovnih dejavnostih ter na področju glasbe, plesa in dramatizacije.  

Strokovne delavke se udeležujejo študijskih skupin, različnih tečajev in predavanj. Izpeljanih je bilo 

osem kolegialnih hospitacij, v načrtu so še tri. Strokovni aktivi delujejo dobro, sledijo vsebinam, 

povezanimi s prednostno nalogo in izmenjavi primerov dobrih praks.  

Zadovoljni so bili z obiskom staršev na strokovnem predavanju. Ob koncu je pohvalila celoten kolektiv, 

ki se z bogatimi vsebinami trudi za dobro počutje in vzgojo otrok.  

Predstavnica skupne Kužki je povprašala glede selitve otrok v drugo igralnico, o čemer starši niso bili 

obveščeni. Prav tako ne o tem, v katero igralnico oddajo otroke, ki niso šli v vrtec v naravi. Irena 

Kozlevčar je pojasnila, da so o selitvi odločile vzgojiteljice, ker so v prosto igralnico namestili  

protihrupno zaščito.  Otroci, ki niso šli v vrtec v naravi, pa bodo v skupini Krokodili. Pojasnila je tudi, da 

rjava lisa na steni igralnice, ki so jo opazili starši, ni škodljiva in je povsem suha. Glede hrane in pijače v 

enoti Polonca je Irena Kozlevčar zagotovila, da je je dovolj, prav tako skodelic, otroci imajo na voljo 

vodo in čaj skozi cel dan. Bili so nabavljeni tudi zaboji za dodatno hrano, ki jo redno pošiljajo v enoto 

Polonca. 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v prvem polletju v šoli je predstavil ravnatelj. Povedal je, da je 

bilo v začetku šolskega leta veliko časa namenjenega ureditvi delovnega časa in načrtovanju delovnih 

obveznosti učiteljev v skladu s prenovljeno KPVIZ ter pripravi gradiv za sejo sveta zavoda in sveta šole. 

Z novim šolskim letom so uvedli elektronsko evidenco delovnega časa in opravili pogovore z učitelji 

glede del in nalog, začrtanih v individualnih letnih delovnih načrtih.  

Šolsko leto se je pričelo z odmevnimi projekti. Uspešno so bili izpeljani likovna ustvarjalnica, pesniški 

natečaj Pavčkove vitice in Pavčkov dan, posvečen rojstvu Toneta in Marka Pavčka. Osrednja gostja 

prireditve je bila Saša Pavček. V oktobru so učenci in učitelji s projektom Erasmus plus gostovali v 

Latviji. Skladno s šolskim koledarjem sta bili dve delovni soboti, v okviru eko dneva so potekale 
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delavnice in eko tržnica, od katere prispevki so bili namenjeni šolskemu skladu. Učenci in učitelji so 

sodelovali pri otvoritvi muzeja Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka.  

Učenci 7. razreda so en teden preživeli v šoli v naravi, v mesecu februarju in marcu se je bodo udeležili 

še učenci 5. in 3. razreda. V mesecu decembru so bile organizirane plesne delavnice in koncert Nine 

Pušlar. Ocenjevalna konferenca je potekala v januarju, nekaj učencev je ocenjenih negativno.  

Šest učiteljev in ravnatelj je vključenih v razvojno nalogo uvajanje formativnega spremljanja, s katero 

bodo nadaljevali tudi prihodnje leto. Hospitacijska dejavnost poteka tudi v obliki medsebojnih 

hospitacij. Prostorski pogoji za delo so v večini ugodni, le v učilnicah prve triade je previsoka 

temperatura prostorov, za kar bo potrebno najti še kakšno ustrezno rešitev. V ta namen so že zasajena 

drevesa.  

Predsednik je povprašal za mnenje o uspehu učencev pri matematiki. Ravnatelj je pojasnil, da so o tem 

govorili na ocenjevalni konferenci. Posamezni učenci imajo pri matematiki velike primanjkljaje pri 

osnovnih matematičnih operacijah, kar jih ovira. To tudi sam opaža pri fiziki. Rezultati tekmovanj 

kažejo, da so uspešni le učenci prve triade, v tretji triadi jih ni. Potrebno bo narediti analizo, težave 

bodo reševali v okviru aktiva matematike po vertikali.  

Starši so povedali, da se učenci 7. in 8. razreda pritožujejo na dodatni in dopolnilni pouk matematike, 

kjer se naloge samo razdelijo, učenci 8. razreda so potarnali nad razmerami pri pouku in slabo razlago 

učne snovi pri fiziki, starši učencev 9. razreda pa slabo razlago učne snovi pri fiziki. Ravnatelj je povedal, 

da je s tem seznanjen, o tem so že govorili na skupnosti učencev.  

 

SKLEP 2: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o vzgojno-izobraževalnem delu v 

prvem polletju v šoli in vrtcu.  

 

K točki 3 

Na dopisni seji je bil kot predstavnik sveta staršev Uroš Avsec imenovan kot član Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mirna Peč. Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive 

v cestnem prometu. V ta namen potekajo različne preventivne akcije, kot je program Kolesarček, 

deljenje kresničk ipd. Uroš Avsec je povedal, da sprejemajo pobude in predloge občanov glede 

prometne ureditve v lokalnem okolju. Glede navedenega se starši lahko obrnejo na njegov elektronski 

naslov, priložijo lahko tudi fotografije. Svet jih na sejah nato pregleda in obravnava. Poleg Uroša Avsca 

je bil v svet imenovan tudi Boštjan Srovin kot predstavnik šole ter občani in policisti.  

SKLEP 3: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predstavitvijo dela Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu v Občini Mirna Peč.  

 

K točki 4 

Poročilo o delu šolskega sklada je zaradi odsotnosti Jožeta Strojinca predstavil Janez Sluga. Zapisnik 

prve seje in predlog za prispevek staršev v šolski sklad sta prilogi zapisnika.  
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Povedal je, da so se člani UO šolskega sklada v novi sestavi sestali 20. 12. 2018. Poslanstvo šolskega 

sklada je finančna in materialna podpora za izvajanje dejavnosti razširjenega in nadstandardnega 

programa, ki se ne financira iz javnih sredstev.  

Predstavil je finančno poročilo za leto 2018 in predlog finančnega programa za leto 2019. Povedal je, 

da so na prvi seji predvsem iskali nove možnosti za pridobivanje donacij iz različnih virov. V 

nadaljevanju je podal predlog, da bi del sredstev za šolski sklad zbirali s pomočjo mesečnih prispevkov 

staršev v višini 1 evro mesečno.  

Prisotni starši so se s predlogom strinjali in dodali, da je potrebno staršem na roditeljskih sestankih 

podrobno predstaviti delo in namen šolskega sklada. Odločitev staršev za donacije v šolski sklad bi bila 

prostovoljna. Starši, ki bodo želeli prispevati v šolski sklad, bodo izpolnili soglasje.  

Soglašali so z višino zneska in predlagali, da so na soglasju za doniranje navedene različne možnosti 

donacij : 1 evro na družino, 1 evro na otroka in poljubna vsota. Tako bo vsak lahko prispeval po svojih 

zmožnostih. Mnenja so bili, da so izvzete socialno ogrožene družine in tiste, ki imajo delno ali v celoti 

subvencionirane obroke.  

Janez Sluga je pozval tudi k donacijam za podjetja. Predvsem je pozval starše, da k temu pozovejo 

delodajalce. Starši so bili mnenja, da se še posebej pozove tiste, ki so blizu ali v vodstvu podjetij, saj je 

tako več možnosti, da pride prošnja v prave roke.  

Uroš Avsec je povedal, da je njegova znanka prispevala 120 evrov v blagu, od zavoda pa ni prejela 

nobene zahvale, kar se mu ne zdi prav. Starši so bili mnenja, da je lepo in prav, da se zavod za donacije 

zahvali, bodisi na spletni strani, FB strani ali osebno. Prav je, da gre zahvala tudi učencem in delavcem, 

ki pri tem sodelujejo. Ravnatelj se je strinjal, Irena Kozlevčar pa je povedala, da so se za donacije 

staršem zahvalili preko eAsistenta. Uroš Avsec je povedal, da lahko 0,5 % dohodnine starši prispevajo 

tudi v šolski sklad.  

Andrej Hočevar je bil razočaran nad zbrano majhno vsoto iz zbiralnega akcije papirja v vrtcu. Andrej 

Kastelic je povprašal o načinu zbiranja papirja. Razloženo je bilo, da je za ta namen na parkirišču šole 

postavljen zabojnik za papir, učenci se pred akcijo dogovorijo, za kakšen namen bodo papir zbirali. 

Sanja Pavlinić Vidic je dodala, da zbirajo tudi zamaške in baterije. Sredstva od zbranih zamaškov so 

namenjena za humanitarne namene za pomoč družinam, namen zbiranja baterij pa je, da se ti odpadki 

pravilno razvrščajo.  

 

SKLEP 4: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom UO šolskega sklada za prispevek 

staršev v šolski sklad in ga soglasno potrjuje ter predlaga, da so na soglasju navedene tri možnosti 

donacij: 1 evro po družini, 1 evro po učencu in poljubna vsota. 

 

K točki 5 

Andrej Hočevar je kot predstavnik staršev na sestanku skupine za prehrano predlagal, da se čim več 

hrane pripravlja v šoli in da se kupuje več lokalno pridelane hrane pri lokalnih pridelovalcih. Opozoril 

je, da je embalaža, v kateri dobijo učenci sendviče za športne dneve, ekološko oporečna in naj bo le-te 

čim manj.  
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Nekateri starši so povedali, da se učenci pritožujejo nad prehrano. Starši pa opažajo, da je jedilnik 

pester, raznovrsten. Ravnatelj je povedal, da 20 % živil kupujejo pri lokalnih pridelovalcih, kot je 

zakonsko predpisano. Obroki so pripravljeni skladno s smernicami zdrave, uravnotežene prehrane.  

Sanja Pavlinić Vidic je dodala, da je hrana pripravljena skladno s prehranskimi priporočili, je tudi manj 

slana, morda tudi zaradi tega nekaterim učencem ni okusna. Dejan Dular je pohvalil nalogo, da učenci 

pripravijo tedenski jedilnik. Ravnatelj je povedal, da je bil tudi na šolski skupnosti podan predlog, da bi 

učenci sodelovali pri pripravi jedilnikov, da imajo stalno kontrolo uravnoteženosti živil, se trudijo za 

kvaliteto in so dovzetni za vse predloge in razmišljanja.  

SKLEP 5: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom sestanka skupine za prehrano.  

 

K točki 6 

Ravnatelj je predstavil spremembe Pravil šolskega reda, ki so jih člani prejeli po elektronski pošti. V 

večini so spremembe zaradi odprave dežurstva učencev od letošnjega šolskega leta:  

9. člen: odstrani se vso besedilo, ki se nanaša na dežurstvo, ohrani se le besedilo: »Za spoštovanje 

hišnega reda, varnost, dobro počutje in pozitivno vzdušje smo odgovorni vsi strokovni delavci in ostali 

zaposleni v javnem zavodu Osnovna šola Toneta Pavčka.  

10 člen: alineja g – odstrani se besedilo »dežurni učenci in.« 

16. člen, 2. alineja: odstrani se besedilo »neredno pisanje domačih nalog.« 

16. člen, 12. alineja: odstrani se besedilo »goljufanje pri ocenjevanju znanja.« 

16. člen, 13. alineja: odstrani se celotno besedilo. 

20. člen, točka 1: odstrani se besedilo »možnost dežurstva.« 

20. člen, točka 2, alineja 18: odstrani se beseda »dežurstva«.  

20. člen zadnja alineja: besedilo »vse začasno odvzete stvari izroči razrednik staršem osebno« se 
nadomesti z besedilom »vse začasno odvzete stvari prevzamejo starši v tajništvu šole.«  

 

Ravnatelj je povedal, da so na učiteljskem zboru odločili, da se v Pravilih šolskega reda izmed lažjih 

kršitev odstrani neredno pisanje domačih nalog iz razloga, ker niso obvezne.  

Predstavnico 8. a je zanimalo glede morebitnega ukrepanja in sankcij za učenca, če ne želi priti k tabli, 

ko je vprašan. Za njim so ponavljali tudi ostali učenci. Ravnatelj je povedal, da je to odvisno od učitelja, 

takšne situacije morajo učitelji predvideti, niso vsi učenci enaki. Lahko gre tudi za odnos učenec–učitelj.  

 

SKLEP 6: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s spremembami Pravil šolskega reda in jih 

soglasno potrjuje.  

 

K točki 7 

Predstavnica 6. a je podala pohvalo šoli za idealno delo in pohvalila delo razredničarke. Izpostavila pa 

je slabo vzdušje med učitelji, ki je po njenem mnenju posledica slabih odnosov in izdane ukrepe zoper 
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tri učitelje. Povedala je, da imajo starši prevelik vpliv in se preveč vtikajo v delovanje šole. Na prvem 

roditeljskem sestanku je bilo povedano, da se starši v primeru težav najprej obrnejo na učitelja, nato 

na razrednika in šele nato na ravnatelja. Mnenja je bila, da se starši v primeru težav obrnejo le na 

ravnatelja in prosila, da če starši pridejo do njega, jih naj najprej napoti k učitelju. Dodala je, da nekateri 

učitelji niti ne pozdravljajo in je vzdušje slabše kot pretekla leta.   

Ravnatelj je povedal, da nima občutka, da bi se starši preveč vtikali ali kakorkoli vplivali in hierarhija 

pritožb v večini poteka po postopku učitelj–razrednik–ravnatelj. Nekatere pritožbe pa gredo res samo 

preko njega. Pritožbo staršev glede ravnanja v šoli v naravi je obravnaval mesec in pol, opravil je 

razgovore, prebral zapisnike in stoji za svojo odločitvijo. Dodal je, da nekatere govorice krožijo tudi z 

namenom in da je bilo podobno vzdušje tudi pri njegovem drugem imenovanju. Izpostavil je evidenco 

delovnega časa in delo učiteljev, ki sta z novo KPVIZ natančneje opredeljena, a se pojavljajo številna 

vprašanja, ki do sedaj niso bila izpostavljena. Pred novo KPVIZ so bili učitelji prisotni, ko je bil pouk in 

druge dejavnosti, delo doma pa ni bilo opredeljeno. Vodstvo šole želi urediti stvari skladno s KPVIZ, v 

kateri je natančno opredeljeno, da učitelji lahko izven zavoda delajo največ 10 ur na teden, kar pomeni, 

da ostalo delo opravijo v zavodu. Ker imajo neenakomerno razporejen delovni čas, morajo v času pouka 

opraviti več kot 30 ur tedensko v zavodu.  

Sanja Pavlinić Vidic je dodala, da je bilo do uvedbe nove KPVIZ to področje slabo urejeno, so pa šole, ki 

imajo evidenco delovnega časa urejeno že vrsto let.  

Ravnatelj se je strinjal, da takšna klima vpliva tudi na učence in se bodo trudili, da to presežejo. Pohvalil 

je delo tima šestih učiteljev, ki v okviru razvojne naloge – uvajanje formativnega spremljanja – dela 

strokovno, kar se pozna tudi pri delu učiteljev.  

Predstavnik 6. b je pohvalil delo razrednika, ki je v razredu vzpostavil red, izboljšali so se tudi odnosi 

med učenci.  

Predstavnik 5. a je pohvalil Toneta Perka in predlagal, da se mu za delo zahvali tudi šola.  

Predstavnik 3. b je povedal, da veliki avtobus pripelje v šolo ob 7.30 in učenci tako zamudijo preduro. 

Pohvalil je organizacijo šole v naravi, starši so s spremenjeno lokacijo zadovoljni.  

Predstavnik 3. a je prosil za ureditev odklenjenih vrat v času roditeljskih sestankov. Ravnatelj je 

povedal, da je nameščena avtomatska ključavnica in da so ure odklepanja in zaklepanja nastavljene in 

bodo uredili. Pohvalil je tudi učiteljico angleščine za pomiritev učenke.  

Predstavnik skupine Oblački je pohvalil vzgojiteljici in se spraševal o tako drastičnih izrečenih ukrepih 

zoper tri učitelje. Ravnatelj je povedal, da so učitelji avtonomni, imajo ustrezno izobrazbo, strokovni 

izpit, strokovne nazive in od njih pričakuje profesionalno ravnanje. V navedenih primerih je bila meja 

presežena. Povedal je, da je prejel tudi pisanja odvetnikov, na katera pa ni odgovarjal, saj na ukrep ni 

pravnega sredstva. Za svojo odločitev sprejema vso odgovornost. Dodal je, da je pritožbe drugih staršev 

glede neprimernega ravnanja že obravnaval pred leti.  

Predstavnica skupine Kužki je povedala, da je v skupini dobro vzdušje in otroci uživajo, pohvalila je 

namestitev zvočne izolacije v igralnici. Podala je pohvalo učiteljici športa, ki je razrešila konfliktno 

situacijo, v kateri je bila udeležena njena hči.  

Predstavnica skupine Krokodili je v imenu staršev predlagala, da v enoti Polonca uredijo mini knjižnico, 

pohvalila je delo vzgojiteljic in povprašala, ali lahko starši otrok odnesejo popoldansko malico domov 
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v primeru, če je otroci ne pojedo v vrtcu in v posodi, ki jo prinesejo  s seboj. Ravnatelj je povedal, da so 

o tem že govorili na preteklih sestankih in se odločili, da hrane starši ne odnašajo domov.  

Predstavniki skupin Bobenčki, Škratki in Metuljčki so pohvalili delo vzgojiteljic.  

Predstavnik skupine Sončki pa je predlagal, da se starše o govorilnih urah obvesti pravočasno.   

Sestanek je bil zaključen ob 20.20.  

 
 
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Dejan Dular 
 

 

 

Št. dokumenta:  900-3/2016/21 
V Mirni Peči, 20. 2. 2019 
 

 

 

Priloge: 

- Zapisnik 1. seje UO šolskega sklada OŠ Toneta Pavčka in predlog za prispevek staršev v šolski 

sklad 

- Predlog sprememb Pravil šolskega reda 


