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Z A P I S N I K 

1 . rednega sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2021/2022,  

ki je potekal 28. 9. 2021, preko spletne povezave Zoom  

 

Prisotni: Jasmina Kastelec, Mateja Barbo Redek, Damjan Ajdič, Andreja Opara, Ines Florijančič, Blažka 

Kristan, Jure Klavora, Tadeja Primc, Andreja Povše, Katja Berus, Jožica Kastelic, David Matoh, Mateja 

Matoh, Špela Zupan, Danijela Čutura Sluga, Janja Kajič, Tanja Šiško Bevec, Jasmina Drenik, Irena Gole, 

Andrej Hočevar, Janez Cesar, Stane Brinjevec, Marta Saje, Julija Oberč, Dejan Dular.  

Upravičeno odsotni:  Jože Strojinc. 

Odsotni ostali: Irena Jermančič, Vesna Žibert, Igor Rožmanc.  

Ostali prisotni: Majda Čengija (ravnateljica), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnateljice za vrtec), Sanja 

Pavlinić Vidic (pomočnica ravnateljice za šolo), Maja Oštir (zapisnikarica). 

 

Dnevni red:  

1. Pregled sklepčnosti in novega članstva. 

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka. 

3. Pridobitev soglasja o objavi podatkov o članstvu v svetu staršev. 

4. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022 za šolo in vrtec. 

5. Obravnava LDN za šolsko leto 2021/2022 za šolo in vrtec. 

6. Obravnava analize vzgojnega načrta šole za 2020/2021 in obravnava predloga vzgojnega načrta 

za 2021/2022. 

7. Seznanitev s predlogom novega cenika.  

8. Predlogi in pobude.  

 

 

K točki 1 

Sestanek je zaradi odsotnosti predsednika vodila njegova namestnica Blažka Kristan. Svet staršev 

sestavlja 11 predstavnikov oddelkov vrtca in 18 predstavnikov oddelkov šole, skupaj 29. Na sestanku je 

bilo prisotnih 25 predstavnikov, s čimer je bila potrjena sklepčnost.  

 

 

SKLEP 1:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil nove predstavnike sveta staršev v šolskem letu 

2021/2022.  
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K točki 2 

Na zapisnik preteklega sestanka z dne 20. 5. 2021 ni bilo pripomb.  

 

SKLEP 2:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je potrdil zapisnik preteklega sestanka z dne 20. 5. 2021.  

 

K točki 3 

Starši so bili pozvani k podaji soglasja o objavi podatkov o članstvu v svetu staršev. Ker je sestanek sveta 

staršev potekal po spletni povezavi, so prisotni podali ustno soglasje. K podaji pisnega soglasja pa bodo 

pozvani preko e Asistenta.  

 

SKLEP 3 :  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je podal ustno soglasje k objavi podatkov o članstvu v svetu 

staršev.  

 

K točki  4 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 za vrtec je predstavila pomočnica ravnateljice Irena 

Kozlevčar. Povedala je, da je bilo prejšnje šolsko leto zaradi epidemije in s tem povezanih ukrepov 

posebno, drugačno, kot so vajeni. Okrožnice iz ministrstva so prihajale pozno, ob petkih v popoldanskem 

času, zato je bilo potrebno pridobivati podatke staršev o prisotnosti otrok med vikendi. So pa kljub temu 

z različnimi oblikami vzgojnega dela stremeli k uresničevanju temeljnih ciljev in se trudili zagotavljati 

strokovno in kvalitetno delo.  

Delovalo je 11 oddelkov, na dveh lokacijah, 12. oddelek so odprli med letom, v mesecu aprilu. Vpisanih 

je bilo 180 otrok, z medletnimi vpisi in izpisi pa je bilo ob koncu šolskega leta vpisanih 206 otrok.  

V času razglašene epidemije so delovali v zmanjšanem obsegu in v največji možni meri zagotavljali in 

uresničevali higienske ukrepe po priporočilih NIJZ-ja (razkuževanje površin, zračenje prostorov, dosledno 

umivanje rok, čiščenje igrač, itd.).  

Soočali so se s pogostimi menjavami zaposlenih zaradi daljših bolniških odsotnosti in odhodov delavk 

na porodniški dopust.  

Izmed vzdrževalno-investicijskih del je izpostavila selitev in nabavo nove opreme za dodatni oddelek , 

namestitev komarnikov, nabavo novega bojlerja in energetsko prenovo v vrtcu Cepetavček. Za 

zagotavljanje ustreznih higienskih pogojev v nekaterih igralnicah bi bilo potrebno zagotoviti večje 

umivalnike, kar je že bilo nekajkrat izpostavljeno. Trenutno pa načrtujejo prenovo strehe na leseni hiški 

v enoti Polonca. 

Poslovalni čas vrtca se skozi leto ni spreminjal, urnik dela strokovnih delavk pa se je usklajeval s prihodi 

in odhodi otrok.  
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Vpis otrok za novo šolsko leto je potekal od 8. do 19. 3. 2021, vsi otroci so bili sprejeti.  

Vzgojno delo je potekalo po načelih kurikula in v povezavi s prednostno nalogo, ki je bila gibanje za vsak 

dan. Dejavnosti so bile načrtovane tako, da so bili otroci ves čas gibalno aktivni ter spoznavali in razvijali 

svoje gibalne spretnosti.  

Skozi celo leto so potekale aktivnosti povezane s tematiko natečajev in projektov (Ekovrtec, Portfolije, 

Cepetavček bralček, Potujemo z jezikom, Zdravje v vrtcu in Čutna pot). Obogatitveni program in dodatne 

dejavnosti pa so večini potekale znotraj oddelkov. Zaradi epidemioloških ukrepov so odpadle dejavnosti 

povezane z zunanjim okoljem in starši. Realizirali niso bazarja, vrtca v naravi (namesto tega so otroci 

preživeli noč v vrtcu in muzeju), nekaj predstav, kostanjevega piknika, pohoda z lampijončki, tečaja 

angleščine, zaključka projekta Cepetavček bralček in zaključne prireditve.  

 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021 za šolo je predstavila pomočnica ravnateljice 

Sanja Pavlinić Vidic.  

Povedala je, da se je zaradi epidemioloških razmer izteklo posebno leto, ki je precej spremenilo šolski 

ritem. Že v začetku leta so učence seznanili z delom v spletnih učilnicah in pouk na daljavo je potekal 

brez večjih zapletov. Okrožnice z navodili so s strani ministrstva večinoma prihajale ob petkih, zato je 

bilo potrebno marsikatero odločitev sprejeti čez noč, in žal čez vikend obremenjevati starše. Kljub temu 

so šolsko leto uspešno zaključili.  

Šolo je obiskovalo 354 učencev v 18 oddelkih. Zaradi epidemije in priporočil NIJZ-ja je pouk potekal v 

matičnih učilnicah skozi celo šolsko leto. Skozi celo leto so tudi sledili ciljem razvojne naloge Ustvarjanje 

učnih okoljih za 21. stoletje, ki so skrb za zdravje, razvijanje bralne pismenosti in informacijskih spretnosti. 

Zaradi zaprtja šolskih vrat in kasnejšega upoštevanja številnih omejitev, so bile mnoge dejavnosti 

okrnjene oz. nerealizirane.  

V nadaljevanju je predstavila realizacijo projektov, dnevov dejavnosti, izbirnih predmetov,  tekmovanj iz 

različnih predmetnih področij, interesnih dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij. Prireditve, proslave, 

roditeljski sestanki in govorilne ure so večinoma potekali virtualno. Nemoteno je potekalo delo z 

nadarjenimi učenci, delovali sta šolska svetovalna služba ter knjižnica.  

Izpostavila je rezultate NPZ-jev, ki so pokazali, da imajo učenci 6. in 9. razreda težave pri matematiki in 

bralnem razumevanju.   

Skrbno so sledili smernicam zdravega prehranjevanja in med drugim obdržali brezmesni in ribji dan, v 

prehrano so vključili več vrst rib, več eko in bio izdelkov, več lokalno pridelane hrane in več polnovrednih 

živil. Prijava in odjava prehrane na novo poteka preko e Asistenta.  

Ob koncu je izpostavila še humanitarno akcijo Košarica RK, v kateri so starši in učenci zbirali različne 

prehrambne izdelke za socialno šibkejše in z darovanimi izdelki marsikomu rešili stisko.  

 

SKLEP 4 :  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom o realizaciji LDN vrtca in šole v šolskem 

letu 2020/2021 in ga soglasno sprejel. 
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K točki 5 

LDN vrtca za šolsko leto 2021/2022 je predstavila pomočnica ravnateljice za vrtec Irena Kozlevčar.  

Vrtčevsko leto se je pričelo optimistično. V novem šolskem letu deluje 11 oddelkov na dveh lokacijah. 

Vključenih je 188 otrok, za medletni sprejem čaka 16 otrok. V nadaljevanju je predstavila:  

 

- podatke o zaposlenih, 

- vizijo in poslanstvo vrtca, 

- vsebino prednostne naloge (letos se bodo usmerili na obnovitev Čutne poti in s tem spodbujali 

uporabo zunanjega učnega okolja), 

- materialni pogoji (želijo pridobiti material za obnovo Čutne poti, razširiti ponudbo igral in 

dopolniti otroško literaturo), 

- obogatitveni program (praznovanje jeseni, teden otroka, srečanje z dedki in babicami, bazar, 

STZ, teden kulture, veseli december…), 

- dodatne dejavnosti (gostovalo bo Miškino gledališče s 4 predstavami), vrtec v naravi 

(predvidoma v maju, v CŠOD Medved), tečaj angleščine, 

- projekte (ohranjeni so vsi projekti iz prejšnjih let: Ekovrtec, Portfolije, Cepetavček bralček, 

Turizem in vrtec, Čutna pot, Zdravje v vrtcu, Mreža gozdnih vrtcev, Bazar), 

- spremljanje pedagoškega dela (načrtovane so hospitacije), 

- izobraževanje strokovnih delavk in pedagoška praksa (strokovnim delavkam bodo omogočene 

udeležbe na študijskih skupinah in  izobraževanja glede na osebni interes, kot na ravni zavoda, 

ko bosta dve strokovni predavanji na temo motivacije in komunikacije.  

- pedagoško prakso že vrsto let omogočajo dijakinjam Srednje vzgojiteljske šole, 

- sodelovanje s starši (v obliki roditeljskih sestankov, pogovornih ur, organizirano bo tudi 

strokovno predavanje za starše v oktobru), 

- sodelovanje z okoljem in šolo.  

 

LDN šole za šolsko leto 2021/2022 je predstavila ravnateljica Majda Čengija. Uvodoma je povedala, 

da je LDN zapisan po predhodni predlogi, vendar je dodanih kar nekaj sprememb z dolgoročnimi, širšimi 

cilji. Poudarila je vizijo šole, ki temelji na prepoznavnosti po kakovosti poučevanja, po pestri ponudbi, po 

humanosti v odnosih in partnerstvu med udeleženci izobraževanja.  

 

Prednostni nalogi, ki jima bodo skozi celo leto posvečali veliko pozornosti, sta :   

- dvig bralne kulture in pismenosti, kjer bodo pri vseh predmetih spodbujali in razvijali bralno 

kulturo in bralno pismenost in  

- ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, kjer bo poudarek pri spodbujanju gibalnih aktivnosti in 

razvijanju socialnih veščin. V pouk in odmore se bodo trudili vključiti čim več športnih aktivnosti, 

izvajali bodo pouk na prostem in spodbujali ročne spretnosti otrok. K določenim dejavnostim 

bodo povabili tudi starše.  

 

Na šoli je v novem šolskem letu vpisanih 359 učencev v 18 oddelkih. Kadrovska struktura vseh zaposlenih 

je ustrezna. Zaposlenih je 92 oseb ter dve delavki preko programa javnih del v vrtcu. Pouk poteka po 

modelu B, vsak razred ostaja v svojih matičnih učilnicah. Učenci delujejo v svojih mehurčkih, pri 

dejavnostih, kjer pride do delitve otrok, pa je najpomembnejša sledljivost.  
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V nadaljevanju je izpostavila sledeče: 

 

- šolski koledar (pouka prosta dneva bosta 7. 2. 2022, ki ne bo nadomeščen, ter 24. 12. 2021, ki 

bo nadomeščen z delovno soboto, 18. 6. 2022, ko se bodo učenci (z izjemo 9. razreda)  in 

zaposleni pridružili praznovanju občinskega praznika. Učenci 9. razreda bodo imeli delovno 

soboto, 11. 6. 2022, ko bodo odšli na zaključni izlet,  

- izvedbo NPZ-jev v 6. in 9. razredu (v 9. razredu je kot tretji predmet določena geografija, za 

prostovoljno izvedbo NPZ-jev v 3. razredu se letos niso odločili), 

- urnik ocenjevalnih konferenc,  

- urnik načrtovanih šol v naravi (3. in 4. razred v Osilnici, 5. razred v CŠOD Ptuj, učenci 7. r so že 

bili v CŠOD Murska Sobota), 

- urnik tematskih ekskurzij in izletov (večina ekskurzij bo realiziranih v Tednu otroka, Tabor 

nadarjenih bo v soboto, predvidoma v spomladanskem času. V primeru ugodnih razmer, bo ob 

koncu šolskega leta izpeljana tudi ekskurzija na Dunaj, 

- urnik roditeljskih sestankov in pogovornih ur (pogovorne ure bodo za starše učencev 1. in 2. 

triletja potekale vsak prvi četrtek v mesecu, razen v decembru in juniju. Na predmetni stopnji pa 

izmenično, da bodo starši lahko obiskali več učiteljev na isti dan. Roditeljski sestanki so 

načrtovani trije,  

- šola za starše bo potekala v obliki 20-urnega tečaja angleščine od oktobra do decembra, ki ga 

bo izvajala ravnateljica, v oktobru pa bo v okviru roditeljskega sestanka tudi predavanje za 

učitelje na temo komunikacije; 

- šolski parlament (rdeča nit Moja poklicna prihodnost),  

- imenovanje sorazrednikov, ki bodo v pomoč učencem v primeru odsotnosti razrednika. 

 

Učencem je namenjen pester izbor interesnih dejavnosti, tekmovanj, tako na šolski kot državni ravni, ter 

dnevi dejavnosti v obliki naravoslovnih, športnih, kulturnih in tehniških dni. Izvajajo se že izbirni in 

neobvezni izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk, oddelek podaljšanega bivanja in jutranje varstvo.  

 

V LDN-ju je skrbno in podrobno začrtano tudi delo svetovalne službe, delo knjižnice in področje šolske 

prehrane. 

 

Poleg projektov, ki so v šoli že stalnica (Pavčkove vitice, Likovna ustvarjalnica, Eko projekt, Zdrava šola, 

Rastoča knjiga, Kulturna šola, Erazmus +, Radi pišemo z roko), bodo učenci in strokovni delavci sodelovali 

v štirih novih:  

 

- Pomahajmo v svet, kjer bodo učenci spoznavali sovrstnike iz drugih držav, sodelovali bodo 

učenci 3. razreda in komunicirajo v angleščini.  

- Pirati plastike, kjer bodo učenci po terenu opravljali meritve vodotokov in vsebnost 

mikroplastike v vodi, sodelovali bodo učenci od 6. do 9. razreda.   

- GirslDoCode je namenjen učenkam  med 10. in 11. letom starosti, naučile se bodo osnov 

računalniškega programiranja. 

- Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, kjer bo delo v potekalo v skupini 5 učencev. 

Gre za Start up program, kjer bodo učenci razvijali svoje podjetniške ideje.  
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SKLEP 5:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 

2021/2022 in ga soglasno sprejel. 

 

K točki 6 

Analizo vzgojnega načrta šole za 2020/2021 in predlog vzgojnega načrta za 2021/2022 je predstavila 

ravnateljica. Povedala je, da so bila vprašanja tako splošne, kot tudi bolj specifične narave. Večjih 

sprememb in odstopanj od prejšnjih let ni.  V vzgojnem načrtu pa so dodane vsebine, za katere so 

začutili, da so potrebne. Poseben poudarek bodo letos namenili dejavnostim učencev na spletu, in sicer 

spletna komunikacija in bonton, samozaščitno ravnanje v primeru zlorabe in ukrepanje ob nasilju. Poleg 

tega pa bodo učitelji več časa namenili sprejetosti in razumevanju med učenci, saj je zaprtje šol prineslo 

nekaj novih težav, kot je izločanje posameznika iz skupnosti. 

 

SKLEP 6:  

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil z analizo vzgojnega načrta za leto 2020/2021 in s 

predlogom vzgojnega načrta za šolsko leto 2021/2022 ter ju soglasno potrdil. 

 

K točki 7 

Ravnateljica je predstavila cenik za novo šolsko leto. Spremenila se je cena malice, ki od 1. 9. 2021 po 

sklepu ministrstva znaša 0,90 evrov. Iz cenika pa je izvzet najem kombija, ki ga zaradi dotrajanosti ne 

bodo več oddajali v najem. So pa v postopku nabave novega.  

 

SKLEP 7 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s predlogom novega cenika za šolsko leto 2021/2022 

in ga soglasno sprejel. 

 

 

K točki 8 

 

Starši so povprašali, ali bo v novem šolskem letu postavljena učilnica na prostem. Ravnateljica je 

odgovorila, da v tem šolskem letu ne. Imamo sicer izjemno okolje, a gre tudi za dejavnike, ob katerih je 

potrebno premisliti, kot so npr. alergije učencev na insekte. Sicer pa učitelji občasno ure pouka že izvajajo 

na prostem.  

 

Predstavnica 2. b je podala predlog, da se na igrišču na košarkarske koše namesti mreža. 

 

Starši 5. a so predlagali,  da učitelji v e Asistenta vnesejo domače naloge ter preverjanje in ocenjevanje 

znanja. 
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Predstavnica skupine Škorenjčki je pohvalila strokovni delavki za zanimive in pestre dejavnosti v oddelku.  

 

Predstavnica 6. a je povedala, da so bili učenci napoteni v karanteno in predlagala, da se vsaj prvi dan 

obvestila glede posebnosti pouka zadržijo. Povprašala je tudi, ali se učenci pripravljajo na NPZ-je ter 

predlagala, da se izvedba NPZ-jev v tretjem razredu izvaja čim kasneje in da se učence s tem ne 

obremenjuje. Mnenja je, da se jih učenci bojijo. Ravnateljica je odgovorila, da se učenci skozi celo leto 

pripravljajo na pisanje NPZ-jev. Glede izvajanja NPZ-jev v tretjem razredu pa bodo postopali skladno z 

navodili ministrstva.  

 

Predstavnik 6. b je v imenu starša povprašal glede izvajanja izbirnega predmeta računalništva, kamor naj 

bi učenec hodil skupaj z novinci. Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da gre za izvajanje neobveznega 

izbirnega predmeta, kamor hodijo učenci 4., 5. in 6. razreda in naj se učenec oglasi pri njej.  

 

Predstavnik 8. a je povedal, da se dečki pri športni vzgoji preoblačijo v sanitarijah in tam tudi odlagajo 

stvari, kar ni higienično, nekaterim učencem je tudi nerodno. Pomočnica ravnateljice je razložila, da je 

pred sanitarijami postavljena blazina, kamor lahko odlagajo stvari.  

 

Ravnateljica je starše zaprosila še za izvolitev novega predstavnika v upravni odbor šolskega sklada, ki 

bo zamenjal Janeza Slugo. Povprašala je, če kdo želi sodelovati. Ker odziva ni bilo, je predlagala, da se 

za novo članico imenuje Matejo Barbo Redek, ki se je s kandidaturo strinjala.  

 

SKLEP 8 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je strinjal z imenovanjem Mateje Barbo Redek za novo članico 

v upravni odbor šolskega sklada.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20:30.  

Številka dokumenta: 900-1/2020/13 

 

 

Zapisala      Namestnica predsednika sveta staršev  

Maja Oštir      Blažka Kristan 

 

V Mirni Peči, 7. 10. 2021 

 

Priloge:  

 poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022 za šolo in vrtec. 

 predlog LDN za šolsko leto 2021/2022 za šolo in vrtec. 

 analiza  vzgojnega načrta šole za 2020/2021 in predlog vzgojnega načrta za 2021/2022. 

 predlog cenika za šolsko leto 2021/2022. 


