
 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

sestanka  sveta staršev, ki je bil v sredo, 3. 10. 2012 ob 17.00 uri  

na Osnovni šoli  Idrija 

 
 
Prisotni: predstavniki razredov: 1.a, 1.b, 2.a, 2.c, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a,  4.b, 5.a, 5.b, 5.c, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 9.a,  9.b, 9.c, PŠ 

Godovič 1-3, PŠ Godovič 2, PŠ Godovič 4-5, PŠ Zavratec,  NIS  

Opravičili odsotnost: 8.b 

Odsotni: 6.a, 6.b 

Ostali prisotni: Nikolaja Munih,  ravnateljica šole 

 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

 

Overovatelja zapisnika: 

Jasmina Velikanje 

Nataša Smrdel 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Obravnava LDN 

3. Pobude in predlogi 

4. Razno 

 

V uvodu je gospod  Andrej Kovačič je predstavil delovanje šolskega sklada in podal poročilo o delovanju v šolskem letu 2011/12. 

Prosil je prisotne, naj se dva javita v šolski sklad, ker je dvema potekel mandat. Javita se Irma Božič in Andreja Feltrin.  

 

K točki 1. 

Na zapisnik prisotni nimajo pripomb. Člani sprejmejo  

SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 

 

K točki 2.  

Ravnateljica je predstavila LDN 2012/13. Povedala je, da se včasih med šolskim letom pojavijo ponudbe za izvedbo zelo 

kvalitetnih programov, ki pa niso vključeni v LDN. Starši sprejmejo  

SKLEP: Šola lahko organizira eno do dve dodatni dejavnosti v šolskem letu, katerih strošek za starše ne bo presegel 2€. 

Ravnateljica pove, da šola poskuša dejavnosti porazdeliti enakomerno preko celega šolskega leta, vendar je to zaradi povezave z 

zunanjimi izvajalci včasih težko. V primeru, da je kakšen mesec znesek stroškov za posamezne starše previsok, se le ti lahko 

obrnejo na računovodstvo in se dogovorijo za obročno plačevanje oziroma odlog plačila. 

 

K točki 3. 

Predsednica zaprosi prisotne, da poskrbijo, da so vsa vprašanja s strani staršev, namenjena obravnavi na svetu staršev, postavljena 

do časa. Na svetu staršev naj bi se obravnavale stvari, ki se tičejo večine staršev oziroma otrok. Erik Logar je predlagal, da bi na 

spletni strani šole objavili odgovore na pogosta vprašanja (npr. cene prevozov otrok).  

Predsednica je predstavila problem spremstva prvošolcev vozačev in se zahvalila ravnateljici, ki je pri reševanju problema staršem 

ponudila pomoč. Starši menijo, da bi se ta problem moral reševati pred prvim septembrom in za dlje časa. Predlagajo tudi, da se 

starše bodočih prvošolcev do časa obvesti o tem, da šola ni dolžna poskrbeti za spremstvo prvošolcev do avtobusa. Starši sklenejo 

SKLEP: Problematika spremstva prvošolcev naj se reši dolgotrajno. Šola ob vpisu otrok starše obvesti o pravicah in 

dolžnostih.  

Starši otrok iz PŠ Godovič bi želeli, da bi se v Godoviču organiziral krožek planinci za učence od 1. do 5. razreda.  Ravnateljica bo 

preverila možnosti za izvedbo. 

Starši iz Godoviča bi želeli, da je v svetu šole tudi učiteljica predstavnica s te podružnice. Ravnateljica pojasni, da z novim letom 

svetu šole poteče mandat in se bo pri novih volitvah to upoštevalo. 



Nekateri starši menijo, da so porcije malic in kosil premajhne. Ravnateljica pojasni, da v kuhinji velja dogovor, da otroci lahko 

dobijo dodatek, če ga želijo. Meni, da je med otroci še vedno prisotna precejšnja neješčnost. V kuhinji bo še enkrat preverila stanje.  

Starše je zanimalo, zakaj so učenci dobili publikacijo tako pozno. Ravnateljica je povedala, da publikacija vsebuje tudi podatke, ki 

so znani šele v septembru, zato je ni mogoče dati v tisk prej. V bodoče bo publikacija samo v elektronski verziji. 

Predstavnica 5.a: 

- predlaga, da se za šolo v naravi preveri tudi ponudbe za izvedbo v Sloveniji. Ravnateljica pojasni, da se bo pred organizacijo med 

starši izvedla anketa. 

- vprašala je, kako je z dodatnim poukom matematike v petih razredih. Ravnateljica ji pojasni, da je izvedba dodatnega ali 

dopolnilnega pouka v presoji učiteljice. Ure so določene z normativi in standardi. Bo preverila, kako je s tem. 

- pove, da je pri nabavi učbenikov in delovnih zvezkov prihajalo do nesporazumov, za katero izdajo gre. Predlaga, da bi bili 

seznami učbenikov opremljeni s kodo, da ne bi prihajalo do nevšečnosti pri nabavi. 

- vpraša, zakaj ni bilo pouka angleščine v začetku šolskega leta. Ravnateljica pojasni in zagotovi, da bodo ure dodelane med 

šolskim letom. 

Predsednica sveta je prisotne zaprosila, da izberejo njenega namestnika in predstavnika v Notranjski aktiv staršev. Za namestnika 

je bil izbran Denis Božič, za Notranjski aktiv staršev pa bo predstavnica ostala Anita Jesenko. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.35. 

 

 

 

Zapisala: 

Mojca Kokošar 

 

 

 

 

 

Overila: 

Jasmina Velikanje 

 

 

 

 

 

 

Nataša Smrdel 

 


