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Z A P I S N I K 

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

ki je bil v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 18.00  v zbornici šole 

 

Prisotni: Kastelic Andrej, Povšič Ana, Perše Andreja, Hribar Robert, Miljan Lenka, Sluga Janez, Jarc 

Petra, Zilić Aida, Hrovatič Franci, Mikec Mateja, Avsec Uroš, Strojinc Jože, Drenik Jasmina, Grivec Tone, 

Hočevar Andrej, Piko Luka, 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: Perko Drago, Kužnik Dunja, Brinjevec Stane 

Odsotni ostali: Lužar Barbara 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Dejan Dular in predlagal, da prisotni člani sprejmejo 

predlagani dnevni red, ki se je glasil: 

 
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 2017/2018. 

4) Obravnava LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo in vrtec. 

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

6) Obravnava predloga vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 

7) Seznanitev s poročilom o stanju šolskega sklada ter volitev predstavnikov v Upravni odbor 

šolskega sklada in imenovanje odbora. 

8) Predlogi in pobude. 

 

S predlaganim dnevnim redom so se prisotni člani strinjali. Gradivo so starši prejeli po elektronski pošti 

in je priloga zapisniku.  

 

 

K točki 1 

Predsednik je uvodoma povedal, da je predstavitev gradiva posamezne točke dnevnega reda omejena 

na 7 minut in to velja tudi za vse naslednje seje. V nadaljevanju 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 6. sestanka z dne 

21. 5. 2018.  
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K točki 2 

 
Poročilo o uvodnem mesecu v vrtcu je predstavila pomočnica ravnatelja vrtca Irena Kozlevčar.  

Povedala je, da je bilo v začetku meseca nekaj kadrovskih težav, ker je z nastopom bolniške odsotnosti 

pred porodniškim dopustom pričela vzgojiteljica, na novo pa so zaposlili tudi gospodinjo za enoto 

Polonca. V enoti Polonca z novim šolskim letom delujejo tri skupine otrok, ki so selitev v prenovljene 

prostore lepo sprejeli, gradbena in obnovitvena dela pa so potekala med poletnimi počitnicami. Nekaj 

stvari pa bo potrebno še urediti, vzpostaviti internetno povezavo in poiskati rešitev proti hrupu v 

igralnicah. September je uvajalni mesec, ko staršem omogočajo postopno uvajanje otrok, kar pomeni, 

da lahko nekaj časa preživijo skupaj z otrokom, čas bivanja otrok v vrtcu pa se postopno podaljšuje. 

Tako je uvajanje lažje. Otroci se tako na novo okolje privajajo brez večjih težav in dejavnosti potekajo 

po zastavljenem načrtu. 

 
Poročilo o uvodnem mesecu v šoli je predstavil ravnatelj. Povedal je, da je bil začetek negotov, saj 

zaradi popravnih izpitov ni bilo znano, ali se bo šolsko leto pričelo s 16 ali 17 oddelki. Vpisanih je tako 

312 učencev v 17 oddelkih. Večje število oddelkov zahteva tudi večje število ustreznega kadra. Zaradi 

vse več učencev z odločbami so zaposlili defektologinjo. Na novo je zaposlena tudi učiteljica športa, ki 

bo dopolnjevala obveznost v oddelku podaljšanega bivanja, s čimer bodo razbremenjeni ostali učitelji. 

V teku pa je tudi razpis za učitelja matematike in tehnike in tehnologije, ker si je dosedanja učiteljica 

našla službo bližje domu. S 1. 9. 2018 je v veljavi nova kolektivna pogodba, ki natančneje opredeljuje 

delovni čas in obveznosti učiteljev. S pomočnico tako opravljata razgovore s strokovnimi delavci na 

podlagi izdelanih individualnih letnih delovnih načrtov. V septembru sta že bili izpeljani dve prireditvi; 

likovna ustvarjalnica in Pavčkov dan, posvečena 90-letnici rojstva Toneta Pavčka in 60-letnici rojstva 

Marka Pavčka.  

 
SKLEP 2: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom uvodnega meseca v šoli in vrtcu.  

 
K točki 3 

Poročilo o realizaciji LDN vrtca je predstavila pomočnica ravnatelja vrtca Irena Kozlevčar. V vrtec je bilo 

septembra 2017 vključenih 172 otrok. Leto so z medletnimi vpisi in izpisi otrok zaključili s 182 otroki v 

10 oddelkih. V juniju in avgustu je bilo poleg 42 bodočih prvošolcev izpisanih še 5 otrok. 2 otroka zaradi 

odložitve šolanja še naprej ostajata vključena v vrtec.  

 

V poletnih mesecih so se izvajala obsežna obnovitvena dela v enoti Polonca. Zamenjana so bila vhodna 

vrata, vsa okna, senčila ter okenske police.  Prebarvana so bila notranja vrata in stene, brušen in lakiran 

je bil parket. V sanitarijah so bile zamenjane školjke in umivalniki, pipe, bojlerji, izlivna školjka. 

Umivalniki so bili zamenjani tudi v vseh igralnicah. Na novo so uredili razdelilno kuhinjo z vsemi 

pripadajočimi elementi. Nabavljeno je bilo tudi nekaj nove opreme: za eno igralnico so bili nabavljeni 

ležalniki, za tri igralnice omare in za igrišče nova igrala. Vsa ostala oprema je preseljena iz vrtca 

Cepetavček. Na igrišču je bila zamenjana poškodovana ograja, vrata za dostop na igrišče, obnovljena 

sta tudi peskovnik in vrtiljak in hiška. Skozi celo leto je vrtec posloval 10,5 ure dnevno, urnik dela 

strokovnih delavk je bil prilagojen glede na opravljene analize prihodov in odhodov otrok. Zaradi 

upravičenih razlogov je bilo staršem 10 otrok omogočeno podaljšano bivanje v vrtcu nad 9 ur.  
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Vzgojno delo v vrtcu je temeljilo na ciljih in načelih kurikuluma ter koncepta Reggio Emilia. Za 

prednostno nalogo vrtca so si zadali cilje izboljšav, ki so si jih zastavili skupaj s timom za samoevalvacijo 

in vsemi strokovnimi delavkami v obliki delavnic. Sledili so dvema prednostnima ciljema: povečanje 

samostojnosti ter aktivno učenje otrok.  

Poleg rednega programa so življenje in delo v vrtcu popestrile še različne dejavnosti: obogatitveni in 

dodatni program, angleščina, vrtec v naravi, natečaji in projekti (Ekovrtec, Portfolio, Cepetavček 

bralček, Zdravje v vrtcu, Čutna pot), ki se nadaljujejo tudi v novem šolskem letu. Narejeni sta bili tudi 

dve anketi o zadovoljstvu staršev in strokovnih delavk. Strokovne delavke so se redno udeleževale 

pedagoških konferenc, aktivov in izobraževanj. Dijakom in študentom programa predšolska vzgoja in 

dvema strokovnima delavkama pa je bilo omogočeno mentorstvo pri opravljanju prakse in priprava na 

strokovni izpit.  

 

Janez Sluga je povprašal glede težav s hladno in toplo vodo. Irena Kozlevčar je pojasnila, da so težave, 

ker se topla voda meša s hladno in pride do občasnih odstopanj, kar pa je odvisno od trenutnih porab. 

Sicer se opravljajo redne meritve vode in analize prisotnosti na legionelo. Voda ni oporečna. Ravnatelj 

je dodal, da v enoti Polonca opažajo nekaj nepravilnosti pri opravljenih delih, ki pa jih rešujejo z 

reklamacijami, kar je pri gradbenih posegih običajno.  

 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/2018 je predstavil ravnatelj. Zadovoljen je z realizacijo 

pouka, ki je bila v vseh oddelkih nad 95 %. V oddelku 6. a je bila realizacija pouka 98 %, v vseh ostalih 

oddelkih pa nad 99 %. 7 učencev je imelo popravni izpit, v prvem roku so bili uspešni 4 in v drugem 3 

učenke. 5 učencev razred ponavlja, in sicer en učenec 4. razreda, dva učenca 6. razreda in dve učenki 

8. razreda. Nekaj težav so imeli v oddelku podaljšanega bivanja zaradi odhodov učencev k verouku brez 

soglasij staršev. Poudaril je, da morajo učenci od 4. razreda dalje imeti soglasje staršev za odhod, učenci 

do 3. razreda pa odhajajo k verouku v spremstvu odrasle osebe. Dnevi dejavnosti, jutranje varstvo, 

oddelek podaljšanega bivanja, izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti in tri 

šole v naravi so bili realizirani v skladu z LDN. Učenci so se skozi celo leto udeleževali tekmovanj na 

različnih predmetnih področjih, kjer pa so bili po dosežkih nekoliko slabši od preteklega leta. Izpostavil 

je sodelovanje na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, na katerem so prejeli srebrno in zlato 

priznanje, sodelovanje na reviji pevskih zborov, udeležbo dveh učencev na glasbeni olimpijadi, ki sta 

osvojila srebrno in bronasto priznanje, in udeležbo na ekipnem tekmovanju iz znanja prve pomoči. 

Podeljeni sta bili 2 priznanji zlata čebela, 4 priznanja za kulturnika šole in priznanje za športnico in 

športnika šole. 

Izpostavil je dobre rezultate pri NPZ, ki so pri vseh predmetih, razen pri matematiki v devetem razredu, 

nad državnim povprečjem. Temeljita analiza in priporočila za izboljšave so zapisana v LDN. Uspešno je 

bil izpeljan program dela z nadarjenimi učenci, realizirani so bili tudi projekti Erasmus plus, Likovna 

ustvarjalnica, Pavčkove vitice, Simbioza.  

Franci Hrovatič je izpostavil, da ni priznanj s področja športa. Starši so bili mnenja, da je športnih 

dejavnosti malo. Premalo je ponudbe za dekleta, košarka in nogomet sta le za učence od 5. razreda.  

Ravnatelj je povedal, da športnih dosežkov res ni, a učenci se tekmovanj udeležujejo. Glede športnih 

aktivnosti je povedal, da jih izvajata učitelja športa v okviru interesnih dejavnosti, v okviru katerih se 

izvajajo tudi plesne igre in rolanje. Je pa težko pridobiti zunanje izvajalce. V letošnjem šolskem letu se 

bosta izvajala plezalni krožek in košarka, za izvajanje odbojke se z izvajalcem še dogovarjajo.    

 

SKLEP 3: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2017/2018 v vrtcu in šoli.  
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K točki 4 

Predlog LDN vrtca za šolsko leto 2018/2019 je predstavila Irena Kozlevčar. Vrtec v novem šolskem letu 

deluje na dveh lokacijah, kjer je pet oddelkov prvega in pet oddelkov drugega starostnega obdobja, 

skupaj je vpisanih 179 otrok. Na voljo je še šest prostih mest in bodo otroke vpisovali tudi med letom. 

Ena igralnica v Vrtcu Cepetavček in ena igralnica v enoti Polonca sta prosti in namenjeni izvajanju 

različnih dejavnosti, v enoti Polonca delujejo tri skupine. Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. Vpis 

za naslednje šolsko leto bo potekal med 18. in 22. marcem 2018.  

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo skladno s prednostno nalogo vrtca, ki je v letošnjem šolskem 

letu usmerjena na področje umetnosti. Večino dejavnosti in projektov bodo ohranili tudi v novem 

šolskem letu. V okviru obogatitvenega programa in dodatnih dejavnosti se bodo izvajali angleščina, 

vrtec v naravi, noč v vrtcu, bazar in dejavnosti z zunanjimi izvajalci, kot so plesne in glasbene delavnice. 

Ohranjeni so tudi projekti Ekovrtec, Portfolio, Cepetavček bralček, Turizem in vrtec, Čutna pot, Zdravje 

v vrtcu. Lokacija za izvedbo Vrtca v naravi še ni izbrana, ker preko CŠOD niso bili izbrani. Lokacijo bodo 

poskušali izbrati v dogovoru s starši. V okviru strokovnega predavanja za starše bo oktobra organizirano 

predavanje Klare Bajec. Strokovnim delavkam bodo omogočena izobraževanja, strokovno predavanje 

in udeležbe na študijskih skupinah, nadaljevali pa bodo tudi z delavnicami samoevalvacije. Delovali 

bodo strokovni aktivi in strokovni kolegij.  

Janez Sluga je povprašal o poteku združevanja skupin med počitnicami. Starši želijo biti o tem 

pravočasno obveščeni, pripombo je imel tudi na pogoste menjave vzgojiteljic. Irena Kozlevčar je 

pojasnila, da je v času pred počitnicami vedno narejena anketa o prisotnosti otrok, ki v povprečju 

pokaže štiri skupine manj prisotnih otrok in da so starši vedno pravočasno obveščeni. Glede menjav 

vzgojiteljic pa je pojasnila, da  gre za situacije, ki jih je težko predvideti.  

Dejan Dular je povprašal, ali se na igrišču enote Polonca uporabljajo vsa igrala. Irena Kozlevčar je 

pojasnila, da so vsa nova igrala postavljena brezhibno. Zaradi želje po uporabi igrišča je prvi dan res 

opozorila na leseno hiško, v kateri je bil po njenem mnenju neprimerno postavljen oz. preseljen kotiček 

– hiška, zato jo do prestavitve res niso uporabljali. Ravnatelj je dodal, da je bil pregled igral skladno s 

predpisi opravljen z zunanjim izvajalcem in so vsa igrala varno nameščena in varna za uporabo. Povedal 

je, da so imeli na voljo kratek rok za vzpostavitev vsega in prosil starše za več potrpljenja. Franci 

Hrovatič je kljub temu podal vse pohvale.  

Predlog LDN šole za šolsko leto 2018/2019 je predstavil ravnatelj. Šolo obiskuje 312 učencev v 17 

oddelkih. V novem šolskem letu strokovni delavci sledijo prednostni nalogi z doseganjem dveh 

zastavljenih ciljev iz preteklega leta. Na povabilo zavoda za šolstvo pa je bil ustanovljen tim v sestavi 

šestih učiteljev in ravnatelja, ki so vključeni v dvoletno razvojno nalogo – uvajanje formativnega 

spremljanja in inkluzivne paradigme v pouk. LDN  podrobno opredeljuje razporeditev ur pouka, koledar 

dnevov dejavnosti, ekskurzij, prireditev in proslav, ponudbo izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, 

interesnih dejavnosti, urnik govorilnih ur in roditeljskih sestankov, koledar NPZ in program dela z 

nadarjenimi učenci. Že uveljavljeni projekti se bodo nadaljevali tudi v novem šolskem letu: Likovna 

ustvarjalnica Pavčkove vitice, Turizmu pomaga lastna glava, Simbioza, Erasmus plus Ekoaktivni, Zdrava 

šola. Tabor nadarjenih učencev bo letos potekal v domačem okolju in bo povezan s celoletnim 

projektom Kulturna dediščina v Mirni Peči.  

Za učence, ki obiskujejo predmeta francoščina in nemščina, sta načrtovani ekskurziji v Pariz in Celovec, 

za učence 8. in 9. razreda pa štiridnevna ekskurzija v London.   

Načrtovane so tri delovne sobote. Prva je že bila v septembru, druga bo 13. 10. 2018, ki bo namenjena 

ekodnevu, tretja, 13. 4. 2019, pa bo namenjena druženju na pohodu treh generacij.   
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SKLEP 4: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in soglasno z dvigom rok podal pozitivno 

mnenje na predlog LDN za vrtec in šolo za šolsko leto 2018/2019. 

 

K točki 5 

Tudi v šolskem letu 2017/2018 je skupina za pripravo in evalvacijo vzgojnega načrta šole pripravila 

vprašalnik za učence, učitelje in starše. Vprašanja so se nanašala na vrednote, ki jih opredeljuje vzgojni 

načrt: učenje, skrb za zdravje, odgovornost in spoštovanje. Razprave ni bilo.  

SKLEP 5: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto 

2017/2018.  

 

K točki 6 

Vzgojni načrt šole temelji na spoštovanju in ozaveščanju naslednjih vrednot: učenje, skrb za zdravje, 

odgovornost in spoštovanje. Opredeljuje tudi dejavnosti povezane z doseganjem teh vrednot: izvajanje 

vzgojnih ukrepov, pravice in dolžnosti in učencev ter pohvale, priznanja in nagrade.  

Uroš Avsec je izpostavil odgovor glede počutja učiteljev. Ravnatelj je odgovoril, da so odnosi zapleteni, 

a bistveno je doseganje ciljev. Priznal je, da je zahteven, in da nekateri kritik ne sprejemajo najbolje.  

SKLEP 6: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil predlog vzgojnega načrta 

šole za šolsko leto 2018/2019.  

 

K točki 7 

Poročilo o delovanju šolskega sklada je predstavil ravnatelj. Povedal je, da je stanje razpoložljivih 

sredstev za šolo 785,30 evrov in za vrtec 3.874,92 evrov. Povedal je, da šolski sklad v večini polnijo le z 

različnimi zbiralnimi akcijami in bazarjem ter premalo z donacijami podjetij. V nadaljevanju je prisotne 

pozval k izvolitvi štirih predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada. Soglasno so bili izvoljeni: Marjan 

Parkelj, Franci Hrovatič, Jože Strojinc in Janez Sluga.  

 

SKLEP 7: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok v Upravni odbor šolskega sklada 

imenoval naslednje predstavnike: Marjana Parklja, Francija Hrovatiča, Jožeta Strojinca in Janeza 

Slugo. Svet staršev OŠ Toneta Pavčka potrjuje tudi imenovanje treh predstavnikov v Upravni odbor 

šolskega sklada, ki jih bo imenoval Svet zavoda OŠ Toneta Pavčka. 

 

K točki 8 

Veliko vprašanj se je nanašalo na cestno varnost ob enoti Polonca, ureditev pločnikov, parkirišč in 

kolesarske steze, kar pa je v pristojnosti Občine. Dejan Dular je vse odgovore, ki jih je prejel s strani 

Občine, že posredoval staršem. V nadaljevanju je bilo izpostavljeno:  

Predstavniki skupine Bibe, Metuljčki, Tigri in Kužki so pohvalili vzgojiteljice. Predstavnica Metuljčkov je 

še posebej pohvalila potek uvajanja otrok v vrtec.  
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Predstavnica Kužkov je v imenu staršev podala pripombo zaradi premajhnih garderob v enoti Polonca 

in na neurejenost igrišča pri stari šoli. Otroci se tam veliko zadržujejo, opozorila je predvsem na jašek, 

ki je za otroke nevaren. Ravnatelj je pojasnil, da gre za igrišče ob stari šoli, ki ni v njihovem upravljanju, 

in da bodo na to opozorili pristojne na Občini. Garderobe so res manjše, a bodo v zimskem času 

postavljena še dodatna stojala za oblačila.  

Predstavnica Pisanih balonov je v imenu staršev podala predlog o podaljšanju poslovnega časa vrtca 

do 16.30. Irena Kozlevčar je pojasnila, da do sedaj ni bila izražena potreba po tem.    

Predstavnik 1. b je podal predlog, da se pred izdajo položnic pravočasno preveri morebitne spremembe 

cen za varstvo in oskrbo otrok.  

Predstavnica 2. b je pohvalila učiteljico, povprašala je, zakaj ni jutranjega varstva za 2. razred ter zakaj 

ni omogočeno jutranje varstvo za učence do 5. razreda in kakšni so kriteriji za plačilo. Opozorila je tudi, 

da ob pločnikih do šole ni košev za smeti. Podala je tudi predlog, da naj knjižničarka učence opozori, če 

si izberejo napačno knjigo. Ravnatelj je pojasnil, da jutranje varstvo obiskuje 28 otrok, ostali učenci 

gredo zjutraj na dejavnosti, razen ob torkih, ko je jutranji sestanek učiteljskega zbora. S strani 

ministrstva so odobrena sredstva za plačilo 10 ur tedensko. Za učence 2. in 3. razreda je plačljivo, za 

ostale otroke pa jutranje varstvo ni predvideno. Sanja Pavlinić Vidic je povedala, da učenci kljub temu 

niso prepuščeni samim sebi, za njih poskrbi dežurni učitelj. Glede postavitve košev šola nima 

pristojnosti.  

Predstavnik 2. razreda naproša, da je razred ob 7.00 odklenjen. O tem se bodo pogovorili z 

razredničarko.  

Predstavnik 3. a je podal grajo glede pisanj v beležko. Od staršev so v začetku leta zahtevali izpolnitev 

veliko obrazcev, poleg tega pa so določene zadeve, kot je odhod otroka domov z avtobusom, morali 

vpisovati še v beležke. Kljub temu da je bilo to zapisano tako na obrazcu kot tudi v beležki, se je zgodilo, 

da je otrok dvakrat zamudil avtobus, ker ga učiteljica ni poslala nanj. Šlo naj bi za novo učiteljico. Podal 

je mnenje, da naj učiteljice spremljajo zapiske v beležki. Sanja Pavlinić Vidic je pojasnila, da so učitelji 

obveščeni, v beležke pa naj starši tekom leta pišejo le morebitne spremembe.  

Predstavnika 3. b motijo odločitve nekaterih staršev, ki ne dovolijo fotografirati otroke, sami pa jih 

izpostavljajo na družbenih omrežjih. Starši se strinjajo, da je to neprijetno tako za zaposlene kot za 

otroke in bi bilo potrebno na roditeljskih sestankih bolj podrobno razložiti, kaj takšna odločitev pomeni 

v praksi.  

Predstavnik 4. b je pohvalil učiteljico in dodal, da pri kosilu po 5. uri občasno zmanjkuje skodelic, prav 

tako tudi juhe.  

Predstavnik 6. b je pohvalil razrednika, podal je mnenje staršev glede zmagovalca krosa in povprašal o 

času trajanja govorilnih ur. Sanja Pavlinić Vidic je povedala, da govorilne ure trajajo dve šolski uri. 

Vsekakor pa bodo učitelji sprejeli starše, ki bodo na govorilne ure prišli pred 17.30  in bo zaradi 

morebitne gneče potrebno govorilne ure nekoliko podaljšati. Končati se morajo ob doglednem času. 

Starši lahko opravijo govorilne ure tudi v dopoldanskem času, tako da se učiteljem predhodno najavijo.   

Predstavnici 8. a in 8. b sta povedali, da so starši zadovoljni z razdelitvijo učencev. Predstavnica 8. b je 

povedala, da tudi ministrstvo razpisuje projekte s področja športa, kot npr. Zdrav življenjski slog in je 

tudi na takšen način možno pridobiti športne vaditelje za izvajanje športnih dejavnosti.  

Izpostavljeni so bili tudi predlogi staršev glede pošiljanja zapisnikov oz. sklepov roditeljskih sestankov 

po eAsistentu tistim staršem, ki niso bili na sestankih prisotni, podan je bil predlog glede zamika 

voznega reda avtobusov in predlog starša za obisk strokovne delavke iz posvetovalnice, da predstavi 
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delo in oblike pomoči za učence z odločbami. Ravnatelj se je s predlogom pošiljanja zapisnikov staršem 

strinjal, glede voznega reda bodo poskušali urediti zamik za nekaj minut, glede obiska iz posvetovalnice 

pa je mnenja, da ni potreben. Meni, da so individualizirani programi za te učence zelo dobro izdelani.  

Dejan Dular opaža, da obvestila, ki jih dobijo starši preko eAsistenta, zamujajo. O tem je eAsistent že 

obvestil.  

Ravnatelj je ob zaključku pozval še k izvolitvi predstavnika staršev v komisijo za šolsko prehrano. Javil 

se je Andrej Hočevar.  

SKLEP 8:  Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil Andreja Hočevarja za predstavnika 

staršev v komisiji za šolsko prehrano.  

 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.40.  
Številka dokumenta: 900-3/2016/18. 
 
 
Zapisala        Predsednik sveta staršev  
Maja Oštir        Dejan Dular 
 

 

 

V Mirni Peči, 1. 10. 2018  

 

 

 

Priloge: 

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

 Predlog LDN za šolsko leto 2018/2019 za šolo in vrtec 

 Evalvacija vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 

 Predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

 Finančno poročilo šolskega sklada 
 

 


