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Z A P I S N I K 
 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2016/2017 

ki je bil v ponedeljek, 26. 9. 2016, ob 18. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Tone Grivec, Andrea Cesar, Dunja Kužnik, Stane Brinjevec, Marta Saje, Mojca Rajšelj, Dejan 

Dular, Jože Krevs, Lužar Barbara, Nina Fortuna, Milena Rajšel, Milena Cesar, Marjan Parkelj, Drago Saje, 

Drago Perko, Andrej Hočevar, Miran Krevs, Nina Jazbec Žagar, Franci Hrovatič, Janja Tomšič, Uroš 

Avsec, Jasmina Drenik, Maruša Šega 

 

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

Oštir (zapisnikarica) 

 

Opravičeno odsotni: Martina Rozman, Branka Petrovčič, Sanja Pavlinić Vidic 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Volitve predsednika sveta staršev in namestnika. 

2. Volitve treh članov v svet šole. 

3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

4. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/2016 za vrtec in šolo. 

5. Poročilo o začetku šolskega leta v vrtcu in šoli. 

6. Obravnava evalvacije vzgojnega načrta šole za šolsko leto 2016/2017. 

7. Obravnava predloga vzgojnega načrta za šolsko leto 2016/2017. 

8. Obravnava predloga sprememb pravil šolskega reda. 

9. Obravnava LDN za šolsko leto 2016/2017 za vrtec in šolo. 

10. Pravila o varstvu osebnih podatkov. 

11. Uresničevanje roditeljskih pravic. 

12. Predlogi in pobude. 

 

 

K točki 1 

 

Sejo je začel ravnatelj, ki je bil tudi sklicatelj 1. seje v novem šolskem letu in dal v potrditev dnevni red, 

ki je bil soglasno potrjen.  

 

SKLEP 1: Dnevni red 1. seje Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka v šolskem letu 2016/2017 je bil soglasno 

potrjen.  

 

V nadaljevanju je ravnatelj izvedel postopek izvolitve novega predsednika sveta staršev in namestnika 

predsednika sveta staršev. Najprej je potekalo odločanje glede načina glasovanja.  

 

SKLEP 2: Starši so se odločili za javno glasovanje.  
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Starši so za predsednika sveta staršev predlagali Dejana Dularja, za namestnico predsednika sveta 

staršev pa Mojco Rajšelj. Oba sta se s kandidaturo strinjala.  

 

SKLEP 3: Starši so soglasno za predsednika Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka izvolili Dejana Dularja, za 

namestnico predsednika sveta staršev pa Mojco Rajšelj.  

 

Po izvolitvi je vodenje seje prevzel predsednik sveta staršev Dejan Dular in prešel na 2. točko dnevnega 

reda.  

 

K točki 2 

 

Dejan Dular je starše pozval, naj predlagajo kandidate za predstavnike v svet šole. Starši so soglasno za 

predstavnike v svet šole predlagali Dejana Dularja, Mojco Rajšelj in Francija Hrovatiča. Predlagani člani 

so se s kandidaturo strinjali. Odločili so se za javno glasovanje.        

 

SKLEP 4: Starši so soglasno z dvigom rok za predstavnike staršev v Svet šole OŠ Toneta Pavčka izvolili 

Dejana Dularja, Mojco Rajšelj in Francija Hrovatiča.  

 

K točki 3 

 

Dejan Dular je pozval prisotne člane, da podajo pripombe na zapisnik preteklega sestanka. Pripomb ni 

bilo, zato so člani soglasno potrdili zapisnik preteklega sestanka z dne 30. 5. 2016.  

 

SKLEP 5: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil zapisnik sestanka z dne 30. 

5. 2016.  

 

K točki 4 

 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za vrtec v šolskem letu 2015/2016 je predstavila 

pomočnica ravnatelja in vodja vrtca Irena Kozlevčar. 

 

V vrtec je bilo v šolskem letu 2015/2016 vključenih 171 otrok, z medletnimi izpisi in vpisi pa se je šolsko 

leto zaključilo s 182 otroki. V vrtec so bili vključeni tudi 3 otroci s posebnimi potrebami, katerim so 

dodatno strokovno pomoč nudile zunanje izvajalke. Otroci so bili razporejeni v 9 homogenih in 1 

kombiniran oddelek skladno z normativi. Vse strokovne delavke so imele ustrezno izobrazbo, število 

zaposlenih se ni spreminjalo. Prihajalo je do nekaj menjav zaposlenih zaradi odhoda delavk na 

porodniški dopust. Srečevali pa smo se tudi s pogostimi odsotnostmi strokovnih delavk zaradi boleznin 

in študijskih dopustov. Prostori v vrtcu sicer omogočajo idealne pogoje za delo ter razvoj otrok, kljub 

temu pa so se pojavljale nekatere pomanjkljivosti, za katere pa smo se trudili, da so bile sproti 

odpravljene. V igralnicah drugega starostnega obdobja ni večjih umivalnikov, ki bi omogočali ustrezne 

higienske pogoje, v treh igralnicah so pisoarji nameščeni previsoko in jih otroci ne dosežejo. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je delo v oddelkih z galerijami oteženo, saj je velikost igralnic premajhna za 

24 otrok. 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. Redni vpis otrok za šolsko leto 2016/2017 je 
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potekal v marcu, ko smo prejeli 26 prijav. 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, v okviru 

katerega je bila pozornost namenjena dokumentaciji in arhiviranju izdelkov ter življenja in dela v vrtcu.  

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. V okviru prednostne naloge je bilo veliko 

pozornosti namenjene področju jezika v povezavi z gibanjem in 20-letnici Cepetavčka bralčka. Gibanje 

je postala tudi vsakodnevna dejavnost otrok v vseh oddelkih. Veliko pozornosti pa smo namenjali tudi 

področju jezika in govora. Življenje in delo v vrtcu so skozi celo leto bogatile dejavnosti v obliki 

projektov in natečajev, dodatni in obogatitveni program in vrtec v naravi. Izpeljanih je bilo kar nekaj 

prireditev, delavnic in srečanj s starši. Zgledno smo sodelovali tudi z zunanjim okoljem in 

izobraževalnimi ustanovami. Dijakinjam vzgojiteljske šole smo nudili opravljanja prakse in mentorstvo.  

V okviru Šole za ravnatelje so se strokovne delavke v marcu 2016 vključile v izobraževanje 

Usposabljanje za samoevalvacijo. Izvedene so bile štiri delavnice in izbrani cilji izboljšav na področju 

učenja in poučevanja otrok. Skozi celo leto je deloval strokovni aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

ter strokovni kolegij. Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta vsakodnevno spremljala vzgojno delo v 

oddelkih in opravila sta vse načrtovane hospitacije.  

Vodja vrtca je z delom v preteklem šolskem letu zadovoljna, vse dejavnosti so potekale in bile izvedene 

skladno z zastavljenimi cilji. Še naprej se bodo trudili otrokom zagotoviti kvaliteten program in prijetno 

okolje ter se zavzemali za izvajanje dejavnosti, s katerimi otroci pridejo do čim več znanja in izkušenj.  

 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo v šolskem letu 2015/2016 je predstavil 

ravnatelj. 

 

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v šolo vključenih 266 otrok v 15 rednih oddelkih, in v 3,32 oddelka 

podaljšanega bivanja. Prevozi otrok so potekali skladno z urnikom, 5 učencev s Šrange se je vozilo s 

šolskim kombijem. Manjše težave s prevozi, neprimeren odnos voznika avtobusa in ravnanje učencev 

na avtobusu smo strpno in sproti reševali s pogovori. Prednostna naloga, ki je bila izvajana skozi vse 

leto, je bila kultiviranje življenja v šoli. Strokovni delavci so na tem področju zaznali velik napredek, več 

pozornosti pa bo treba nameniti obnašanju učencev v jedilnici in odnosu učencev do hrane.   

Šolsko leto je 12 učencev zaključilo s popravnimi izpiti, 2 učenca razreda nista izdelala. Izbirni predmeti, 

dnevi dejavnosti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti 

in šole v naravi so bili izpeljani z zastavljenimi cilji in v skladu z letnim delovnim načrtom. Učenci so se 

udeleževali šolskih tekmovanj in natečajev, kjer so bili po dosežkih uspešnejši od preteklega leta. Šola 

je organizirala tudi tri regijska tekmovanja, in sicer iz slovenskega jezika, iz fizike in angleškega jezika. 

Ravnatelj je zelo pohvalil dosežke učencev pri NPZ, kjer so učenci dosegli rezultate visoko nad državnim 

povprečjem. Uspešno je bil izpeljan program dela z nadarjenimi učenci, ki so se udeležili tridnevnega 

tabora v Rakovem Škocjanu. Delo in življenje v šoli so popestrile raznovrstne proslave in prireditve. 

Odmevni sta bili prireditvi ob otvoritvi likovne razstave in koncert pevskih zborov ter zaključek 

celoletnega projekta Gasilstvo v Mirni Peči. Uspešno so bili izpeljani naslednji projekti: Likovna 

ustvarjalnica, Gasilstvo v Mirni Peči, Pavčkove vitice, Turizmu pomaga lastna glava, Eko šola, Zdrava 

šola, Simbioza. Veliko pozornosti je bilo namenjene zdravstvenemu varstvu, prometni varnosti in 

ustrezni ter kakovostni prehrani. Ravnatelj je v večini zadovoljen z udeležbo staršev na govorilnih urah, 

roditeljskih sestankih in na predavanjih šole za starše. Delo strokovnih delavcev ocenjuje kot 

odgovorno in uspešno. Redno so se sestajali na pedagoških konferencah. Poleg aktivov slovenščine in 
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matematike sta začela delovati tudi aktiva naravoslovja in angleščine. Med drugimi pomembnimi 

nalogami je ravnatelj izpostavil izpeljan postopek za imenovanje ravnatelja, postopke za volitve v svet 

staršev in svet zavoda ter gradnjo nove telovadnice, ki je že v polnem teku. Izpostavil je, da gradnja 

sicer poteka z zamudo in gradijo počasneje, kot bi morali. Razlog je tudi ta, da so morali zaradi razširitve 

vhoda v telovadnico zaprositi za spremembo gradbenega dovoljenja. Zaključil je, da se je šolsko leto 

zaključilo uspešno in skladno z zastavljenimi cilji. 

 

SKLEP 6: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto 

2015/2016 za vrtec in šolo.  

 

K točki 5 

 

Vodja vrtca je povedala, da v vrtcu do konca meseca septembra poteka uvajalno obdobje, otroci se 

počasi in brez večjih težav počasi privajajo in vzgojno-izobraževalni proces poteka po načrtu. Ravnatelj 

pa je pojasnil, da smo se na začetek šolskega leta temeljito pripravili. V začetku leta smo za 

nadomeščanje porodniške odsotnosti zaposlili svetovalno delavko za šolo in vrtec in drugo strokovno 

delavko v prvem razredu. Na predlog učiteljskega zbora smo prerazporedili učence in delo v razredih 

poteka tekoče in brez večjih težav. Ravnatelj se je intenzivno pripravil na seje sveta zavoda in sveta 

staršev in aktivno sodeluje pri gradnji telovadnice.  

Nina Jazbec Žagar je bila vesela, da je bil upoštevan predlog glede oblikovanja skupin v vrtcu, da ostaja 

z novim šolskim letom v skupini vsaj ena vzgojiteljica, kar se je pokazalo kot dobro v več oddelkih. Še 

vedno pa ni vsem zadoščeno, saj v nekaterih oddelkih delujejo nove strokovne delavke, prav tako so 

skupine prerazporejene, kar povzroča nezadovoljstvo staršev. Zato je povprašala, zakaj je 

preoblikovanje skupin sploh potrebno in ali obstaja tudi kakšna strokovna razlaga glede 

prerazporejanja otrok. Vodja vrtca je pojasnila, da je pri oblikovanju skupin potrebno upoštevati 

starostne kriterije in prostorski normativ. Trudijo se oblikovati čim bolj homogene oddelke glede na 

starost. Meni, da otrokom to ne predstavlja večjih težav. Milena Rajšel in Franci Hrovatič sta bila 

mnenja, da je to dobro za otroke in se otroci slej ko prej prilagodijo. Ponekod je to stalna praksa, tudi 

v šolah. Dejan Dular in Mojca Rajšelj sta dodala, da bi učenci bili lahko o prerazporeditvi prej obveščeni. 

Ravnatelj je dodal, da strokovnega mnenja glede prerazporeditve učencev ni, gre za odločitev 

strokovnih delavcev. V prvem razredu je težko ugotoviti, kako učenci sobivajo skupaj, se pa čez leto ali 

dve pokaže, kako napredujejo ter ali so potrebne spremembe. Šola se učencem in strokovnim 

delavcem trudi zagotoviti čim boljše pogoje za delo in posledično čim boljše rezultate.  

 

SKLEP 7: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o začetku šolskega leta v vrtcu in 

šoli.  

 

K točki 6 

 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 je skupina za pripravo in evalvacijo vzgojnega načrta šole pripravila 

vprašalnik za učence, učitelje in starše. Vprašalnik je vseboval 17 vprašanj za učence, 18 vprašanj za 

starše in 12 vprašanj za učitelje. Na vprašalnik je odgovorilo 70,9 % učencev, 70,2 % staršev in 63 % 

učiteljev. Vprašanja so se nanašala na vrednote, ki jih opredeljuje vzgojni načrt: učenje, skrb za zdravje, 

odgovornost in spoštovanje. Mileno Rajšel je zanimalo, ali so učenci seznanjeni z rezultati vprašalnika. 

Ravnatelj je povedal, da bi učenci morali biti seznanjeni na oddelčnih skupnostih.  
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SKLEP 8: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto 

2015/2016. 

 

K točki 7 

 

Vzgojni načrt šole je del letnega načrta šole. Temelji na spoštovanju in ozaveščanju naslednjih vrednot: 

učenje, skrb za zdravje, odgovornost in spoštovanje. Opredeljuje sodelovalni odnos s starši, pravice in 

dolžnosti učencev in vzgojno delovanje šole, vzgojno ukrepanje šole in vzgojne opomine, pa tudi 

pohvale in nagrade. 

 

SKLEP 9: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok potrdil predlog vzgojnega načrta 

šole za šolsko leto 2016/2017.  

 

K točki 8 

 

Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil predloge sprememb Pravil šolskega reda. Predloge sprememb so 

podali strokovni delavci, in sicer glede uporabe mobilnih telefonov in oblačenja. Opažajo, da učenci 

prepogosto uporabljajo mobilne telefone in z njimi motijo učni proces, glede oblačil pa je opaziti, da 

nosijo majice z nespodobnimi napisi, prekratka in preozka oblačila. Tako je v Pravilih šolskega reda 

predlagano, da učenci ne nosijo in ne uporabljajo mobilnih telefonov in vrednejših predmetov v šoli. 

Podrobneje pa je opredeljen tudi kodeks oblačenja, ki določa, da se učenci izogibajo prozornim 

oblačilom in razkazovanju spodnjega perila ter globokih izrezov. Prav tako naj oblačila ne vsebujejo 

žaljivih napisov, simbolov in slik.  

Ravnatelj je pojasnil razloge za dopolnitve pravil. Dogaja se namreč , da učenke zjutraj pridejo v šolo, 

se na stranišču preoblečejo, naličijo in odišavijo, večina staršev pa tega ne ve. Uporaba mobilnih 

telefonov je moteča, učencem včasih telefon zvoni tudi med poukom, prav tako nepooblaščeno 

snemajo in pretirano uporabljajo družabna omrežja. Šola si želi, da se učenci med seboj več družijo in 

pogovarjajo in preživljajo proste trenutke na drugačen način.  

 

Starši so se soglasno strinjali, da se uporaba mobilnih telefonov med šolskimi dejavnostmi, tako med 

poukom in odmori, prepove. Glede splošne prepovedi nošenja mobilnih telefonov v šolo pa je 17 

staršev glasovalo za, 5 staršev je bilo proti, 1 se je mnenja vzdržal. Menili so, da bi morali učenci vseeno 

imeti možnost, da v nujnih primerih lahko pokličejo. Predlagali so, da bi mobitele hranili v garderobah. 

Ravnatelj je pojasnil, da učenci lahko kadar koli pokličejo iz tajništva, s ključavnicami v garderobah pa 

imamo neprestano težave, ker se ne dajo odklepati in zaklepati, učenci pa ključe neprestano zgubljajo. 

Glede kodeksa oblačenja starši predlagajo, da se zadnji stavek Ne nosimo prekratkih kril in hlač, 

preozkih oblačil in neprimerne obutve odstrani. Mnenja so, da bi moralo biti bolj opredeljeno, kaj je 

prekratko in preozko. Predlagali so, da se do naslednje seje spremlja, kako se ta pravila izvajajo in 

kakšni so učinki.  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju pojasnil tudi okrožnico ministrstva glede dežuranja učencev. Ta namreč 

nalaga, da učenci v šolah ne bi več dežurali. Pojasnil je, da na dan dežuranja učenec res manjka pri 

pouku, a izobraževalni sistem temelji tudi na tem, da učenci znajo delati, sobivati, pomagati pri pripravi 
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hrane in se s tem naučijo reda. Nimajo funkcije vratarja, šola je med poukom zaklenjena in vpisujejo le 

pomembnejše dogodke in ne popisujejo oseb.  

 

SKLEP 10: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in soglasno potrdil spremembe Pravil šolskega 

reda glede kodeksa oblačenja z upoštevanjem predloga, da se stavek Ne nosimo prekratkih kril in 

hlač, preozkih oblačil in neprimerne obutve odstrani.  

 

SKLEP 11: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in soglasno potrdil spremembe Pravil šolskega 

reda glede prepovedi uporabe mobilnih telefonov in podobnih elektronskih naprav v času trajanja 

pouka od 7.30 do 14.00 ter med odmori. Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je s 17 glasovi ZA, 5 glasovi 

PROTI in 1 vzdržanim potrdil splošno prepoved prinašanja mobilnih telefonov in podobnih 

elektronskih naprav v šolo.  

 

SKLEP 12: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil, da dežurstva učencev ostanejo v takšni 

obliki kot do sedaj.  

 

 

K točki 9 

 

Predlog letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto 2016/2017 je predstavila vodja vrtca in 

pomočnica ravnatelja Irena Kozlevčar. 

 

V vrtec je s septembrom vključenih 166 otrok v 10 oddelkih, število otrok se še spreminja. V oddelkih 

drugega starostnega obdobja bodo v oktobru vsa mesta zasedena, v oddelku prvega starostnega 

obdobja pa bomo lahko sprejeli še enega otroka. V septembru je prišlo do nekaj kadrovskih menjav, ki 

so posledica porodniških in bolniških odsotnosti. Ena delavka je sporazumno prekinila delovno 

razmerje, ena delavka pa koristi starševski dopust v obsegu 4 ur. Tako igralnice kot zunanje površine 

so ustrezno urejeni in zagotavljajo dobre pogoje za delo in kakovostno bivanje otrok. Zaradi lažje 

organiziranosti dela in urnika strokovnih delavk bo tudi v tem šolskem letu opravljena anketa o 

prisotnosti otrok. Prednostna naloga v tem šolskem letu bo povečanje samostojnosti in aktivno učenje 

otrok. Večina dodatnih in obogatitvenih dejavnosti se bo nadaljevala iz preteklega leta. V okviru 

dodatnih dejavnosti bodo organizirane štiri predstave, izvajala se bo angleščina in v juniju vrtec v 

naravi. V dveh skupinah bo organizirana noč v vrtcu. Še naprej bodo sodelovali v programu Mali sonček 

in v projektih: Eko vrtec, Portfolio – knjiga spominov, Cepetavček bralček, Potujemo z jezikom, Čutna 

pot, Zdravje v vrtcu.  

Vzgojno delo strokovnih delavk bosta vsakodnevno spremljala ravnatelj in pomočnica, posebno 

pozornost bosta namenila spremljanju priprav in evalvacij vzgojnega dela. V letošnjem letu je novost 

medsebojnih hospitacij med oddelki in strokovnimi delavkami. Tudi letos bo sodelovanje strokovnih 

delavk zelo razširjeno. Organizirana bodo predavanja, delavnice samoevalvacije, delovali bodo trije 

strokovni aktivi in strokovni kolegij. Še naprej se bodo trudili za čim boljše sodelovanje s starši, tako bo 

poleg roditeljskih sestankov in govorilnih ur izvedeno tudi strokovno predavanje ga. Mateje Petric iz 

Posvetovalnice za starše in otroke Novo mesto. Posebna skrb bo v vrtcu namenjena tudi 

medsebojnemu sodelovanju s šolo in zunanjim okoljem.  

Dejan Dular je podal predlog, da bi v okviru predavanj za starše povabili specialnega pedagoga, ki bi 

predaval o temi razvoja otrok. Vodja vrtca si je predlog zabeležila.  
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Nino Jazbec Žagar pa je zanimalo, ali se bo izvajala plesna dejavnost za otroke od 3 do 5 let. Vodja vrtca 

je povedala, da so prijavnice na voljo pri igralnicah in da se bo dejavnost izvajala, ko bo prijavljenih vsaj 

osem otrok.  

 

Predlog letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 2016/2017 je predstavil ravnatelj. 

 

V novem šolskem letu je vpisanih 280 učencev, kar je 14 učencev več kot preteklo leto, razporejeni so 

v 15 oddelkov. Kadrovska struktura strokovnih delavcev je ustrezna. Porodniške odsotnosti smo 

ustrezno nadomestili. Preuredili smo učilnico fizike, ki je letos namenjena matičnemu oddelku 5. a. 

Kabinet multimedije pa je z novim šolskih letom namenjen pomočnici ravnatelja Sanji Pavlinić Vidic, ki 

jo je ravnatelj imenoval s 1. 9. 2016. V okviru prednostne naloge so si strokovni delavci v okviru uvajanja 

izboljšav in samoevalvacije zadali dva cilja, enega s področja učenja in poučevanja in enega s področja 

vzgojnega delovanja. Fleksibilna diferenciacija letos poteka v 6. in 7. razredu ter pouk v dveh manjših 

učnih skupinah v 9. razredu. Učencem bo tudi letos namenjen pester izbor interesnih dejavnosti, 

naravoslovnih, športnih, kulturnih in tehniških dni. Izvajajo se že izbirni in neobvezni izbirni predmeti, 

dodatni in dopolnilni pouk in jutranje varstvo. V oddelku podaljšanega bivanja letos poučuje več 

učiteljev iz razloga zapolnitve njihove učne obveznosti. V mesecu maju bodo učenci 6. in 9. razreda 

preverjali svoje znanje pri nacionalnih preizkusih znanja. Za tretji predmet v 9. razredu je letos določena 

biologija. V letnem delovnem načrtu je podrobneje opredeljena tudi analiza rezultatov NPZ preteklega 

leta, na osnovi katere so učitelji sprejeli priporočila, ki jih bodo upoštevali pri letošnjem preverjanju.   

 

Organizirane bodo tri šole v naravi za učence 3., 5., in 7. razreda, ekskurzija v Avstrijo, v Pariz in 

obsežnejša štiridnevna v London ter tridnevni tabor za nadarjene učence v Veržeju. Projekti, ki so se 

izvajali že preteklo leto, bodo ohranjeni tudi letos: Pavčkove vitice, Likovna ustvarjalnica, Eko šola, 

Zdrava šola, Simbioza, Kulturna šola, Rastoča knjiga. Tema letošnjega celoletnega projekta pa je Šport 

v Mirni Peči. Prvič letos pa pričenjamo s sodelovanjem v projektu Erasmus+, za katerega smo prejeli 

tudi sredstva od ministrstva v višini 26 000 evrov. Gre za evropski projekt, v katerem bodo sodelovale 

šole iz Latvije, Poljske, Nizozemske in Italije. Trajal bo tri leta. 

Učenci bodo sodelovali na različnih likovnih, fotografskih in literarnih natečajih, sodelovali bomo tudi 

na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava. Izdano bo tudi šolsko glasilo Prvi koraki. Ravnatelj bo 

intenzivno spremljal pouk in delo strokovnih delavcev v obliki hospitacij. Letos bo hospitacije opravljal 

tudi tako, da bo cel dan prisoten pri pouku enega oddelka. Pri hospitacijah bo prisotna tudi pomočnica 

ravnatelja. Šola bo za strokovne delavce organizirala tako individualna kot dodatna izobraževanja. 

Strokovni delavci bodo svoje pedagoško znanje poglabljali na delavnicah samoevalvacije, na seminarjih 

in srečanjih študijskih skupin. Velik poudarek bomo tudi letos namenili kakovostni in raznovrstni 

prehrani, prometni varnosti in zdravstveni preventivi. Šola se bo še naprej trudila zgledno sodelovati 

tudi z zunanjim okoljem, z društvi, z Občino, z vrtcem, izobraževalnimi ustanovami in zavodom za 

šolstvo. V zvezi s šolskim koledarjem je ravnatelj pojasnil, da bomo imeli eno delovno soboto, s katero 

bomo nadomestili pouk 2. 1.  2017. Prisotne člane je tako pozval, da se opredelijo glede tega predloga. 

Starši so v večini soglašali, da je 2. januar delovni dan in bodo imeli težave z varstvom.  

Med pomembnejšimi nalogami je ravnatelj ob koncu izpostavil razvojni načrt šole, ki ga bo svet šole 

predvidoma obravnaval v februarju 2017, izvedbo volitev v svet šole in gradnjo telovadnice, pri kateri 

intenzivno sodeluje.    
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Dunja Kužnik je povedala, da so učenci drugega razreda zjutraj prepuščeni sami sebi brez nadzora 

učiteljev. Ravnatelj je pojasnil, da od ministrstva prejmemo sredstva za izvajanje jutranjega varstva 

samo za 1. razred, prav tako nimamo na voljo kadra. Izjeme rešujemo tako, da jih za krajši čas zjutraj 

vključimo v vrtec. Andrea Cesar je povprašala, zakaj ni knjižnica vedno odprta. Ravnatelj je pojasnil, da 

je zaprta le takrat, ko ima knjižničarka učno obveznost. Učenci si takrat lahko svoj prostor poiščejo v 

bralnih kotičkih. Marjan Parkelj je vprašal, ali se bo pohod treh generacij letos izvedel. Ravnatelj je 

pojasnil, da pohod ostaja, predvidoma bo izveden na delovno soboto, s katero bomo nadomestili pouk 

v ponedeljek, 2. 1. 2017. Dejan Dular pa je podal predlog, da se delavnice na temo Varne rabe interneta 

izvedejo tudi za učence 3. triletja. Starši so podali pripombo, da so učenci 4., 5. in 6. razreda pri pouku 

nemščine kot neobveznemu izbirnemu predmetu združeni in po znanju zato niso najbolj homogeni. 

Ravnatelj je pritrdil in razložil, da je to v domeni ministrstva, ki določi število skupin neobveznih 

predmetov glede na število oddelkov in druge rešitve ni. Takšno razporeditev imamo tudi pri skupini 

francoščine in tehnike.  

 

SKLEP 13: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in soglasno potrdil letni delovni načrt za šolsko 

leto 2016/2017 za vrtec in šolo.  

 

 

K točki 10 

 

Starši so skupaj z vabilom v obravnavo prejeli tudi Pravila o varstvu osebnih podatkov, ki določajo 

ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih podatkov v vrtcu in šoli. Prisotni člani nanj niso imeli 

pripomb, zato so sprejeli  

 

SKLEP 14: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil in soglasno potrdil Pravila za zavarovanje 

osebnih podatkov v predlagani obliki.  

 

 

K točki 11 

 

Ravnatelj je v nadaljevanju pojasnil vsebino okrožnice MIZŠ, ki opredeljuje ureditev roditeljskih pravic. 

Ravnatelj želi, da so starši seznanjeni, kako zavod izvršuje roditeljske pravice in ravna v primerih 

nesoglasij med staršema. Občasno se namreč soočajo s težavami glede izročitve otrok, predvsem 

takrat, ko sta starša v ločitvenem postopku.  

 

SKLEP 15: Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z vsebino okrožnice o izvrševanju roditeljskih 

pravic.  

 

 

K točki 12 

 

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

Marjan Parkelj je podal pripombo na prezasedeno parkirišče na prvi šolski dan ter da so zaposleni 

parkirali preblizu vhoda, ki bil lahko bilo namenjeno staršem. Povprašal je o možnosti dodatnih 

parkirišč. Ravnatelj je razložil, da zaposleni niso omejeni glede uporabe parkirnih mest in upa, da se 
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bodo z občino uspeli dogovoriti o dodatnih parkiriščih. Ta problem se bo pojavil tudi takrat, ko bo 

zgrajena nova telovadnica in bo povpraševanje po parkiriščih še večje. Podal je tudi pripombo glede 

roditeljskih sestankov, ki so bili letos istočasno izvedeni na vseh ravneh.  

Starši so povprašali, ali imajo učenci na voljo le sladkan čaj. Ravnatelj je pojasnil, da je učencem vedno 

na voljo svež sladkan, nesladkan čaj in voda.  

Milena Cesar je povedala, da otroci zamudijo avtobus v Šentjurij ob ponedeljkih in petkih, ko imajo 

verouk in vozi ob 14.35, ostale dni pa vozi ob 15.02. Če bi avtobus vozil vsak dan ob 15.02, bi otroci 

lahko hodili na avtobus. To se dogaja že nekaj let. Starši so podali tudi pripombo glede neprimernega 

ustavljanja avtobusa v Ivanji vasi.  

Stane Brinjevec je v imenu mame podal predlog o prestavitvi avtobusa za Mali Kal vsaj za 5 minut. 

Učenci namreč končajo s poukom ob 12.40 in nimajo dovolj časa za kosilo. Predlog je, da avtobus 

odpelje vsaj ob 13.05. Stane Brinjevec je povprašal tudi o terminih košarke Matjaža Smodiša. Ravnatelj 

je razložil, da se košarka že izvaja.  

Mojca Rajšelj je opozorila na prepozno objavljen vozni red na prvi šolski dan, predlagala je tudi, da se 

ure roditeljskih sestankov ne prekrivajo. O tem so bile razprave že na prejšnjih sejah. Pohvalila je 

izvajanje športne dejavnosti košarke za punce. Predlagala je, da se šola za starše in govorilne ure ne 

izvajajo na isti dan. Predlog staršev četrtošolcev je tudi, da bi učenci v oddelku podaljšanega bivanja 

delali domače naloge bolj pod nadzorom učiteljice. Ravnatelj si je zabeležil vse pripombe o voznem 

redu in obljubil, da jih bomo skušali uskladiti čim prej. Dejan Dular je predlagal, da so na označbah 

zvoncev v vrtcu napisana imena skupin in ne številke igralnic.  

Tone Grivec je v imenu staršev podal pripombo, da nekateri učitelji zjutraj ne pozdravljajo, učiteljice 

naj bi tudi predlagale, da učenci v podaljšanem bivanju ne bi delali domačih nalog. S tem se starši ne 

strinjajo. Predložil pa je tudi predlog mame, ki predlaga izvedbo matematičnega tekmovanja 

Matemček in Logična pošast za vse razrede.  

Marta Saje je povedala, da učenke 3. razreda hodijo iz podaljšanega bivanja same na dejavnost košarke 

za punce. Povprašala je o možnosti prevoza. Ravnatelj s tem ni seznanjen, morali bi namreč pridobiti 

soglasje staršev in bo to informacijo preveril.  

Franci Hrovatič je pohvalil skupino Vlakci in povprašal glede izbire živil. Ravnatelj je razložil, da smo pri 

izbiri omejeni in živila nabavljamo preko javnih naročil. Tako jih 80 % nabavimo pri izbranih dobaviteljih, 

20 % živil pa nabavimo pri lokalnih dobaviteljih. Dodal je, da v šoli deluje tudi skupina za prehrano in 

da pri organizaciji prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja.  

Andrej Hočevar je vprašal, zakaj ni urejeno parkirišče tudi pred vrtcem. Ravnatelj se je strinjal, da je to 

težava, s katero se srečujemo tudi zaposleni. Težko je namreč v vrtec pripeljati kakšno večjo stvar in 

nam ne preostane drugega, kot da peljemo po pešpoti ali čez gozd.   

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.20.  

Številka dokumenta: 900-3/2016/3 

 

Zapisala:         Predsednik sveta staršev  

Maja Oštir        Dejan Dular 

 

 

 

V Mirni Peči, 30. 9. 2016 
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