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Z A P I S N I K 
 

8. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2014/2015, 

ki je bil v torek, 26. 5. 2015, ob 19. uri v zbornici šole 

 

Prisotni: Marta Saje, Stane Brinjevec, Jože Bobnar, Mojca Rajšelj, Alenka Kavšek, Simona Rajšel, Janez 

Zupančič, Marjan Parkelj, Drago Saje, Milan Ovnik, Saša Brudar, Franci Hrovatič, Tanja Cesar, Jure 

Pogačnik Ajdič, Tanja Šiško Bevec, Darja Kastelic, Andrea Cesar, Maruša Šega, Nina Jazbec Žagar, 

Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnatelja in vodja vrtca), Nataša Trajkovski 

(knjižničarka), Maja Oštir (zapisnikarica) 

 

Opravičeno odsotni: Nataša Krištof Rovšek, Andrej Gašperič, Mojca Barbo, Brigita Rupnik, Uroš Avsec 

 

Ostali odsotni: Mateja Mihelič 

 

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 

2015/2016 

3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015 

4. Imenovanje predstavnika sveta staršev v komisijo za sprejem otrok v vrtec 

5. Predlogi in pobude 

 

 

K točki 1 

 

Predsednik Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka (v nadaljevanju svet staršev) Milan Ovnik je po uvodnem 

pozdravu ugotovil prisotnost, prebral dnevni red in na kratko izpostavil nekaj točk oziroma sklepov s 

prejšnjega sestanka. Pojasnil je, da je Poslovnik o delu sveta staršev sprejet, avtobusni prevoz na 

relaciji Biška vas poteka nemoteno, akcija starega papirja je bila letos izpeljana brez težav in pod 

nadzorom hišnika. Povprašal je, kako se rešujejo težave glede neprimernega odnosa šoferja 

avtobusa. Ravnatelj je pojasnil, da se je s šoferjem glede pripomb že nekajkrat pogovoril. Jure 

Pogačnik Ajdič je želel pojasnilo glede varne uporabe galerije fotografij na spletni strani vrtca. 

Ravnatelj je razložil, da sta bili na to temo že izpeljani dve predstavitvi eAsistenta. Njihova aplikacija 

naj bi omogočala varnejšo uporabo fotografij, predvideva pa se tudi, da bi v vrtcu prešli na                 

e-poslovanje. Spremembe so predvidene za šolsko leto 2015/2016. Nina Jazbec Žagar pa je 

povprašala glede senčenja teras v vrtcu, kjer je prevroče in otroci odhajajo domov mokri. Ravnatelj je 

razložil, da se trenutno uporabljajo le običajni senčniki, ki pa so premajhni, a ostale možnosti so žal 

predrage, saj trenutno ni na voljo dovolj finančnih sredstev. Nina Jazbec Žagar je predlagala, da se to 

težavo izpostavi na občini.  
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SKLEP 1:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je z dvigom rok soglasno potrdil zapisnik 7. sestanka Sveta staršev 

OŠ Toneta Pavčka.  

 

K točki 2 

 

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred v šolskem letu 2015/2016 z 

njihovo nabavno ceno so člani Sveta staršev prejeli po e-pošti in je priloga zapisnika. Seznam je 

pripravljen na osnovi predlogov strokovnih aktivov učiteljev. Predstavila ga je knjižničarka Nataša 

Trajkovski. 

 

V primerjavi z lanskim šolskim letom ni bistvene razlike, je pa predsednik sveta staršev Milan Ovnik 

na kratko povzel primerjavo cen z lanskim letom in slovenskim povprečjem. Tako v  1. in 2. razredu 

cene ostajajo enake kot lansko leto, cena gradiva za 3., 4. in 5. razred pa je nižja. Cena za 6. razred je 

enaka kot lani. Cena gradiva za 7. razred je višja kot lansko leto. Knjižničarka Nataša Trajkovski je 

pojasnila, da zato, ker sta dodana dva delovna zvezka pri predmetih zgodovina in geografija. Cena 

gradiva za 8. razred je malce višja, za 9. razred pa nižja kot lansko leto.  

 

Franci Hrovatič je povprašal, zakaj so takšne razlike v ceni. Nataša Trajkovski je za primer izpostavila 

gradivo za 3. in 4. razred, kjer so se odločili za zamenjavo delovnih zvezkov. Tako gre za komplet, ki je 

v celoti le od ene založbe in zato cenejši.  

 

Marjana Parklja je zanimalo, ali učbenike kupuje šola. Ravnatelj je pojasnil, da sredstva za učbenike 

nakaže ministrstvo. V lanskem šolskem letu je šola za nakup gradiv založila celo lastna sredstva, ki pa 

jih od ministrstva še ni dobila povrnjenih. Dodal je tudi, da bi se morali učbeniški skladi prenoviti, a 

denarja na ministrstvu ni. Dodal je, da pričakuje okrožnico ministrstva, ki bo pojasnila nadaljnje 

delovanje učbeniških skladov. Pojavljajo se tudi predlogi, da naj bi se celo ukinili in obveznost preložili 

na starše. Nataša Trajkovski je dodala, da so se učni načrti spremenili ter da so nekateri učbeniki 

zastareli. Približno 75 odstotkov je takšnih, ki bi jih bilo potrebno zamenjati. Poudarila je še, da imajo 

nekateri delovni zvezki kode z dostopom do učbenikov in gradiv v elektronski obliki.  

 

Marjana Parklja in Jureta Pogačnika Ajdiča je zanimalo, ali je možno dobiti seznam teh delovnih 

zvezkov. Nataša Trajkovski je odgovorila, da so delovni zvezki z dostopom do učbenikov v spletni 

obliki od 1. do 4. razreda ter delovni zvezki za 8. in 9. razred za predmet fizika. Dostop do gradiva v 

elektronski obliki pa ima delovni zvezek za 7. razred za predmet geografija.  

 

Marjan Parkelj je tudi povprašal, ali so potrebni delovni zvezki pri predmetu državljanska in 

domovinska kultura ter etika. Nataša Trajkovski je pojasnila, da so potrebni, gradivo je specifično, 

tudi snov je zahtevna. Učenci pri tem predmetu uporabljajo učbenike iz sklada, ki jih vrnejo.   

 

Nataša Trajkovski je člane sveta tudi obvestila, da bodo starši lahko kupili že rabljen učbenik za 

angleščino za 3. razred. Starši bodo o tem obveščeni.  
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Milan Ovnik je dodal, da znaša povprečje cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za prihodnje 

šolsko leto 619,00 €, naša šola pa je z zneskom 751,00 € v zlati sredini, medtem ko cene na nekaterih 

drugih šolah presegajo znesek 1.200,00 €. Milan Ovnik je bil mnenja, naj bo izbira gradiva v 

pristojnosti učiteljev, tudi Janez Zupančič je poudaril, naj se pri izbiri upošteva predvsem kvaliteta 

gradiva. Ravnatelj je dodal, da se je predlani zgodilo, da je svet izločil nekaj gradiv, a so starši 

zahtevali, da se obdržijo. Dodal je, da učitelji premišljeno izbirajo gradiva, smiselno z učnim načrtom.  

 

 

SKLEP 2:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno z dvigom rok dal soglasje k skupni nabavni ceni delovnih 

zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezne razrede za šolsko leto 2015/2016.  

 

 

K točki 3 

 

Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015 v vrtcu je predstavila vodja vrtca 

Irena Kozlevčar. 

 

Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu poteka skladno z letnim delovnim načrtom. V vrtcu je 181 otrok, 

1. 6. 2015 bosta 2 otroka izpisana, 9 otrok pa je na čakalnem seznamu. V letošnjem šolskem letu je 

bila uspešno izpeljana prireditev ob 30-letnici vrtca, pripravljajo pa se na vrtec v naravi, ki bo potekal 

od 17. 6. do 19. 6. v domu Čebelica, in na zaključno prireditev, ki bo 11. 6. 2015.  

 

V vrtcu je bila opravljena tudi anketa o zadovoljstvu staršev z delom vrtca. Na anketo je odgovorilo 96 

staršev, kar predstavlja 53 % vseh. Vodja vrtca je pojasnila, da se zavedajo medsebojnega 

povezovanja, komuniciranja in sodelovanja, ki so pogoj za kakovostno delo vrtca. Namen ankete je bil 

proučiti in meriti zadovoljstvo staršev z delom vrtca. Anketna vprašanja so spraševala po delovnem 

času vrtca, po pogostosti uporabe sredstev obveščanja, po komunikaciji ob prihodu in odhodu otrok 

iz vrtca, po pravočasnosti seznanjenja staršev z informacijami, po oblikah sodelovanja s starši in 

popoldanskih dejavnostih, po počutju otroka ter po strokovnosti dela vzgojiteljic.  

 

Anketa je pokazala, da je velika večina staršev, 85–90 %, z delom vrtca zelo zadovoljna oziroma 

zadovoljna. Tako večini staršem odgovarja delovni čas vrtca, le 11 % vprašanih delovni čas ne ustreza 

in so mnenja, da bi bil vrtec lahko odprt do 16:30 ali celo do 17:00.  

 

Glede uporabe sredstev obveščanja se največ staršev poslužuje oglasne deske, spletne strani vrtca in 

elektronske pošte, s katerimi so zelo zadovoljni.   

Starši so zelo zadovoljni oziroma zadovoljni tudi s komunikacijo ob prihodu/odhodu otroka v vrtec, 

saj 77 % staršev redno komunicira s strokovnimi delavkami, 22 % pa je takšnih, ki le včasih.  

 

Pri zadovoljstvu staršev glede sodelovanja v vrtcu jih le 8 % meni, da so družabna srečanja 

nepomembna. Starši so v večini zelo zadovoljni z govorilnimi urami in roditeljskimi sestanki, prav tako 

so zelo zadovoljni in se jim zdijo tudi zelo pomembne popoldanske dejavnosti in delavnice. 92 % jih 
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meni, da je takšnih dejavnosti dovolj, le 7,4 % pa, da jih je premalo. Starši so tudi mnenja, da so 

predavanja, ki so organizirana za starše, zelo pomembna in so z njimi tudi zelo zadovoljni.  

88 % staršev je mnenja, da se njihov otrok v vrtcu počuti zelo dobro, 11 % pa meni, da se njihov otrok 

počuti dobro. Večina staršev (86 %) je delo strokovnih delavk v vrtcu ocenilo odlično in 11 % kot 

dobro.  

 

Franci Hrovatič je povedal, da je starše po elektronski pošti pozval, da izpostavijo morebitne 

pripombe, pohvale, a je bil presenečen nad odzivom staršev, saj se je odzval le en starš. Prav tako se 

je to zgodilo tudi Tanji Cesar, ki pa je dobila pisni odziv le od dveh staršev. Na pobudo staršev, od 

katerih je prejela odziv, je predlagala, da bi bilo v skupini več lahkotnejših vsebin, pesmic in malo 

manj popoldanskih druženj, saj jih je bilo po mnenju teh staršev nekoliko preveč. Pohvalila je delo 

vzgojiteljic in poudarila, da se zelo trudijo.  

 

Jure Pogačnik Ajdič in Franci Hrovatič pa sta bila mnenja, da so domače naloge, ki jih dobijo otroci v 

vrtcu včasih pretežke in otroci zato potrebujejo kar nekaj pomoči staršev pri izdelavi domačih nalog.  

 

Vodja vrtca je povedala, da so z dobljenimi rezultati ankete zadovoljni ter da se bodo še naprej trudili, 

da ostane dosežen nivo zadovoljstva v zgornjih mejah. Ravnatelj je dodal, da je bila anketa v vrtcu 

narejena prvič ter da so pritožbe iztočnice za izboljšave in spremembe.  

 

 

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015 v šoli je predstavil ravnatelj 

Danijel Brezovar.  

 

Pouk poteka skladno z letnim delovnim načrtom, realizacija pouka bo čez 95 %. Pojavilo se je nekaj 

neskladja glede terminskega preverjanja znanja, saj ga je premalo čez leto, učenci so tako proti koncu 

šolskega leta preobremenjeni.  

Dnevi dejavnosti so bili realizirani v skladu s sprejetim delovnim načrtom. Uspešno je bila izpeljana 

šola plavanja in dve strokovni ekskurziji, v London in Celovec. V šolskem letu 2015/2016 bo izpeljana 

šola v naravi v 3., 5. in 7. razredu. Uspešno so bili realizirani vsi projekti, 4. 6. bo zaključek projekta 

Mlini v Mirni Peči, v okviru katerega bo zaključna razstava in izdan zbornik o mlinarstvu. Trenutno je 

objavljen tudi razpis za 2. natečaj Pavčkovih vitic. Šola se je v mesecu maju pridružila tudi projektu 

Rastoča knjiga. V mesecu maju je potekalo nacionalno preverjanje znanja, rezultati in analiza le-teh 

bodo v juniju. Šolo tako v mesecu juniju še čaka valeta, zaključna konferenca in zaključna prireditev, 

ki bo 23. 6. 2015.  

 

Predsedujoči se je obema zahvalil za poročilo.  

 

SKLEP 3:  

 

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka se je seznanil s poročilom šole in vrtca o vzgojno-izobraževalnem 

delu v šolskem letu 2014/2015. 

 

 



5 
 

K točki 4  

 

Predsednik Milan Ovnik je prisotne člane pozval k imenovanju predstavnika sveta staršev v Komisijo 

za sprejem otrok v vrtec. Dosedanji članici Brigiti Rupnik je namreč potekel mandat. Prisotni člani so 

soglasno za novo predstavnico v Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenovali Andreo Cesar. 

 

 

SKLEP 4:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je soglasno za članico Komisije za sprejem otrok v vrtec imenoval 

Andreo Cesar. 

 

K točki 5  

 

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

Člani so izpostavili sledeče:  

 

Darja Kastelic je v zvezi s projektom sodelovanja s starši podala pritožbo, da je bil avtobusni prevoz v 

višini 5,00 € na starša visok strošek. Predvsem je imela v mislih starše, ki že imajo znižano plačilo vrtca 

in zanje je to predstavljalo velik finančni zalogaj. Predlagala je, da se v okviru sodelovanja s starši raje 

izbere bližnjo okolico in izkoristi pešpoti. Povedala je tudi, da glede ušivosti v vrtcu starši otrok niso 

bili obveščeni. Tudi Nina Jazbec Žagar je izpostavila, da je to velika težava, po njenem mnenju se 

ušivost v vrtcu precej pogosto pojavlja. Povedala je, da so pogosto izobešena obvestila o ponovni 

ušivosti, pritožujejo se tudi starši otrok iz drugih skupin, vendar pa je poudarila, da v skupini njenih 

dveh otrok (tako pri mlajši v skupini Knofki, kot pri starejšemu v skupini Klobučki) se ta problematika 

do sedaj ni pojavila. Darja Kastelic pa je dodala, da glede preprečevanja ušivosti sicer zaznava velik 

napredek.  

 

Na pobudo staršev otrok, ki obiskujejo verouk, je Darja Kastelic izpostavila težavo avtobusnega 

prevoza učencev k verouku. Na pobudo staršev teh učencev je podala predlog, da se urnik pouka in 

verouka uskladi z avtobusnim prevozom in da sta oba urnika usklajena do 20. 8. 2015 ter ob tem 

predlagala, da se to zapiše v zapisnik. Do težav namreč prihaja, ker morajo zaradi tistih učencev, ki 

obiskujejo verouk, ostali čakati pred šolo na prevoz domov. Na pobudo staršev učencev, ki obiskujejo 

verouk, je predlagala, da se uredi prevoz od verouka domov za vse tiste učence, ki obiskujejo verouk, 

da se jim po koncu verouka ni potrebno vračati v podaljšano bivanje in oditi domov skupaj s 

preostalimi učenci. Tako kot je že bila rešena težava med šolskim letom.  

 

Milan Ovnik je dodal, da to ni primerna tema za obravnavo na seji sveta staršev. Jure Pogačnik Ajdič 

je bil mnenja, da se avtobusni prevoz ne sme prilagajati verouku. Darja Kastelic je dodala, da je 85 % 

staršev za to, da se avtobusni prevoz uskladi, da je to težava in da ne ve, kje bi se lahko izpostavila, če 

ne na seji sveta staršev. Dodala je, da če o tem ne bo govora, težava ne bo rešena.  

 

Ravnatelj je razložil, da je dogovor sicer v veliki meri dosežen, a zagotoviti, da se k verouku vozijo vsi 

otroci, bo po njegovem mnenju težko. Dodal je, da se šola prilagaja kolikor se da, tako je npr. zaradi 

svete birme prestavljena tudi valeta. Povedal je, da se mora urnik prilagoditi tudi interesnim 
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dejavnostim. Obljubil je, da se bo, ko bodo znane interesne dejavnosti, to bo predvidoma v juniju, 

pogovoril z župnikom in z njim uskladil urnik. Člani sveta staršev so soglasno tudi sklenili, da se v 

zapisnik zapiše, da so seznanjeni z omenjeno problematiko.  

 

Janez Zupančič je izpostavil vozni red prvega avtobusa, ki pelje učence v šolo že ob 6.30, kar je zelo 

zgodaj. Predlagal je, da se linije avtobusov menjajo tako, da je za vsako šolsko leto predvidena druga 

linija, ki bi prva peljala učence v šolo. Ravnatelj je razložil, da je trenutna varianta prevozov optimalna 

in obljubil, da najde ustrezno rešitev.  

 

Na podlagi poslanih vprašanj in pogovorov s starši učencev 2. a je Jože Bobnar želel pojasnilo, zakaj  

druga razreda nimata enakih aktivnosti. Tako 2. a ni imel »Noči v šoli«, ker da niso bili dovolj pridni 

pri zbiralni akciji papirja. Prav tako je izpostavil ukrep učiteljice, da zaradi preglasnih posameznikov v 

razredu, učenci niso smeli iti k telovadbi, ampak so ostali v razredu in delali naloge. Temu je pritrdila 

tudi Andrea Cesar. Ravnatelj je glede aktivnosti razložil, da ima vsak učitelj svojo letno pripravo, ki se 

pri učiteljih razlikuje in ni nujno, da so aktivnosti v paralelkah enake. Glede ukrepa učiteljice pa je 

pojasnil, da se bo z njo pogovoril, dodal je, da se mu zdi ukrep neprimeren. Dodal je, da so na šoli 

ustrezni dokumenti po katerih se morajo tako zaposleni kot učenci ravnati, to so Vzgojni načrt in 

Pravila hišnega reda. Jure Pogačnik Ajdič je povprašal, ali je možno, da se aktivnosti združijo, ravnatelj 

je odgovoril, da lahko.  

 

Jože Bobnar je pohvalo namenil učiteljicama Dragi Bregar in Tatjani Kupljenik. Dodal je, da sta bili 

vedno zelo dostopni in pripravljeni na pogovor, zato so težave uspeli takoj rešiti. Pohvalo je učiteljici 

Dragi Bregar namenil tudi Janez Zupančič.  

 

Tudi Mojca Rajšelj je pohvalila učiteljico Darjo Rugelj, ker je njena nadpovprečna zagnanost 

pripomogla k številnim dodatnim aktivnostim, ki so jih bili letos deležni učenci in starši 2. b.  

 

Nina Jazbec Žagar je pohvalila delo strokovnih delavk v skupini Knofki, vzgojiteljici Marto Lužar  in 

Matejo Krmelj ter javno delavko Simono Reberšak. V imenu vseh staršev je izrekla zahvalo za 

ljubeznivost in predanost delu. Starši in otroci so z njihovim delom izredno zadovoljni. Vidi se, da 

delajo s srcem. Pohvalila je tudi roditeljske sestanke, pa tudi kuharice, organizatorico prehrane in 

čistilke. Dodala je še, da starši predlagajo, da v vrtcu še naprej ostane vzgojiteljica Mateja Krmelj.  

 

Franci Hrovatič je pohvalil vzgojiteljici v skupini Jurčki, Heleno Kirm in Urško Zupančič, ter dobro 

organizirane roditeljske sestanke in govorilne ure. 

 

Andrea Cesar je v imenu dveh staršev podala pripombo, da je v vrtcu za popoldansko malico na voljo 

preveč obdelane hrane ( krema Viki, razni namazi). Ravnatelj je obrazložil, da je na voljo dovolj 

kvalitetne in zdrave prehrane, kar dokazujejo tudi inšpekcijski pregledi. Dodal je, da precej hrane 

ostaja in se jo tudi zavrže, rešitev vidi v tem, da se hrano ponudi v manjših embalažah. Poudaril je, da 

lačnih otrok v šoli in vrtcu ni. Otrokom je skozi ves dan na voljo tudi sveže in suho sadje ter kruh. 

Dodal je še, da v zadnjem času, predvsem pri učencih, opažajo, da hodijo s kolesom v trgovino po 

razne prigrizke in nezdrave pijače, naročijo tudi pice in jih pred šolo pojedo.  
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Nino Jazbec Žagar se je dotaknila tema v Tedniku, ki je govorila o lačnih otrocih v šoli in povprašala, 

kako se spopadamo s problematiko socialno ogroženih. Dodala je, da če je tak primer, je pripravljena 

prispevati nekaj sredstev. Tanja Cesar je izpostavila dobrodelno organizacijo »Petka za nasmeh«, ki 

pomaga osnovnošolcem pri finančnem zagotavljanju šolske prehrane.  Povprašala je, ali tudi z njimi 

sodelujemo. Ravnatelj je pojasnil, da imamo to področje dobro pokrito in izkoristimo vsa sredstva, ki 

so na voljo. Učenci so upravičeni do subvencionirane prehrane skladno z odločbami Centra za 

socialno delo, prav tako je nekaterim staršem za poplačilo stroškov prehrane že pomagalo društvo 

»Petka za nasmeh.« 

 

Janez Zupančič je povedal, da je pri sinu odkril klopa in želel pojasnilo, kako v vrtcu poskrbijo za 

zaščito. Vodja vrtca je razložila, naj v takšnih primerih starši sami prinesejo zaščito in pisno potrdilo, 

da se strinjajo, da se otroke ustrezno zaščiti. Tanja Šiško Bevec je dodala, da sicer vzgojiteljice vedno 

obvestijo starše, da takrat, ko so otroci večinoma zunaj in izpostavljeni soncu, prinesejo s seboj 

zaščito ali pa jih starši že doma ustrezno zaščitijo.  

 

Saša Brudar je podala pripombo, da starši niso obveščeni o vseh dodatnih dejavnostih v šoli in 

seznanjeni, če gredo učenci na dneve dejavnosti izven šole. Prav tako učenci niso pravočasno 

obveščeni o kriterijih ocenjevanja. Mnenja je, da bi učitelji morali učence bolj pripraviti na to, katera 

snov in kako se bo ocenjevalo, tik pred ocenjevanjem je že prepozno. Ne zdi se ji tudi prav, da so 

imeli učenci nalogo, da si za govorni nastop pripravijo predstavitev z diapozitivi v programu 

Powerpoint, nato pa jim učitelj na te diapozitive ni dovolil gledati. Ravnatelj bo glede ocenjevanja in 

naloge povprašal učitelje, bil pa je tudi začuden, da o dnevih dejavnosti starši niso bili obveščeni, saj 

so zapisani v letnem delovnem načrtu, prav tako se starše z dejavnostmi seznani na roditeljskem 

sestanku.  

 

Stane Brinjevec je pohvalil delo učiteljic Mojce Starešinič in Staše Hočevar Zajc. 

 

Tanja Šiško Bevec je želela pojasnilo, zakaj se je zahtevalo pisno soglasje, da otroci iz skupine Jagode 

sodelujejo na predstavi. Vodja vrtca je razložila, da zato, ker so na prireditvi ob 30-letnici vrtca otroci 

iz vrtca sodelovali skupaj s prvim razredom. Tanja Šiško Bevec je pohvalila ukrep glede spanja otrok. 

Vodja vrtca je pojasnila, da so dejavnosti, ki se izvajajo v času počitka, tako za speče kot za nespeče 

otroke, različne. Vzgojiteljice jih prilagodijo potrebam otrok. Vzgojiteljice otrok tudi ne silijo k spanju 

in tiste otroke, ki želijo spati, premestijo v drugo skupino, vzgojiteljice pa se tudi dogovorijo za 

varstvo teh otrok.  

 

Marjan Parkelj je povprašal, zakaj učenci, ki so sodelovali na vajah za proslavo, niso bili opravičeni od 

pouka. Povprašal je, zakaj pri se pri predmetu gospodinjstvo ne izvaja več praktičnega pouka. Letos se 

to naj bi zgodilo le enkrat, pa še to takrat, ko je imela pouk druga učiteljica. Predlagal je, da bi uvedli 

še kakšno drugo šolsko tekmovanje, npr. iz tehnike. Glede projekta Rastoča knjiga pa je povprašal, 

zakaj na šoli ni nikjer obešena slika Toneta Pavčka. Ravnatelj si je pritožbe zabeležil, glede slike pa 

pojasnil, da bo obešena pri vhodu v šolo, v vetrolovu, in da je gradivo že v pripravi.  

 

Darja Kastelic je pohvalila odlično izpeljano in organizirano ekskurzijo v London. Pohvalila je tudi 

vrsto raznolikih dejavnosti tako v šoli kot vrtcu, dobro organizirane roditeljske sestanke, pa tudi 

vzgojiteljice, ki so vedno pripravljene poslušati.  
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Mojca Rajšelj je povprašala, kdo vse bo obiskal predsedniško palačo, ali tudi 2. razred. Ravnatelj je 

pojasnil, da gre na obisk v predsedniško palačo 1. in 2. razred.  

 

 

SKLEP 5:  

 

Svet staršev OŠ Toneta Pavčka je seznanjen s problematiko avtobusnih prevozov tistih učencev, ki 

obiskujejo verouk.  

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 22.10. 

 

 

 

Zapisnikarica:      Predsednik Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka  

   Maja Oštir        Milan Ovnik 

 

 

 

 

 

št. dokumenta: 9002-2/2015-2 

 

 

Mirna Peč, 4. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA:  

 

− seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/2016 

 


