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OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 
LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

ZAPISNIK 

sestanka sveta staršev  5. 6. 2018 ob 17. uri na Osnovni šoli  Idrija 

 

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

7. b, 7. c, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b, 1. g, 2. in 3. razred Godovič, 4. in 5. razred Godovič, PŠ Zavratec 

Opravičili odsotnost: predstavniki razredov: 5. b, 6. b, 8. b, 9. c, NIS 

Odsotni: predstavnik razredov: PPVI 

Ostali prisotni: Ivica Vončina, ravnateljica, Dina Rudolf, pomočnica ravnateljice, Zdenka Skrt, pomočnica 

ravnateljice ter Metka Rupnik, predstavnica staršev v svetu zavoda OŠ 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 

3. Predlog nadstandardnih storitev v šolskem letu 2018/19 

4. Novosti v šolskem letu 2018/19 

5. Poročilo predstavnikov staršev o delu šolskega sklada, sveta zavoda, delovnih skupin, Aktiva sveta staršev 

notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev Sloveniji 

6. Pobude in predlogi in razno 

 

K točki 1.  
Predstavnica 4. in 5. razreda Godovič predlaga, da se k zapisniku prejšnjega sestanka v delu pobude in predlogi 

doda besedilo: "Učenci PŠ Godovič niso bili obveščeni, da šola organizira akcijo Šolar na smučeh. Prosijo, da v 

bodoče o podobnih akcijah obvestijo tudi učence na PŠ Godovič, da bodo imeli možnost sodelovati v dejavnostih." 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 

SKLEP: Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje sveta staršev z zgoraj navedeno 

dopolnitvijo. 

 

K točki 2. 

Seznami vseh učnih gradiv za prihodnje šolsko leto so bili predhodno poslani članom sveta staršev po e-pošti.  

Metka Rupnik je predlagala, da se ponovno opozori učitelje, naj ne dajejo učencem izpolnjevati delovnih zvezkov 

med počitnicami. Ravnateljica je prosila za konkretne podatke, pri katerem predmetu in katerem učitelju se to 

dogaja. Izpolnjenost delovnih zvezkov ni enaka pri vseh učiteljih in bi želela tovrstno problematiko reševati samo z 

učitelji, pri katerih prihaja do takega načina. Povedala je še, da se je ob pregledu izpolnjenosti delovnih zvezkov 

izkazalo, da se le-ta razlikuje od učenca do učenca (glede na to, koliko izpolnjujejo navodila učiteljev). Vsi učitelji 

ne preverjajo redno izpolnjevanja obveznosti, zato nekateri učenci rešijo manj od zahtevanega.  

Glede izbire delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto je Zdenka Skrt povedala, da imajo učitelji dober vpogled v 

delovne zvezke, saj jih imajo možnost pregledati tekom leta, zato se za delovne zvezke odločajo na podlagi 

strokovne ocene. Je pa res, da se njihova uporabnost najbolj izkaže skozi delo. Ravnateljica je pojasnila, da so 

delovne zvezke učitelji izbrali na podlagi izkušenj in strokovnega mnenja. 

Predstavnica 4. b je pripomnila, da bi morali pri izbiri delovnih zvezkov bolj upoštevati tudi mnenje učencev. 

Zanima jih, od kje razlika v ceni delovnih zvezkov na PŠ Godovič in Idrija za isti razred. Maja Mivšek je pojasnila, 

da določena gradiva niso primerna za pouk v kombinaciji, zato učiteljice na PŠ Godovič in Zavratec izberejo 

delovne zvezke, ki so za tak pouk najbolj ustrezni.  

SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

šolsko leto 2018/19. 

 

K točki 3. 

Ravnateljica je predstavila nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2018/19. Člani sveta staršev so dobili predlog 

nadstandardnih dejavnosti kot gradivo za sestanek (priloga zapisnika). Povedala je, da so cene posamezne dejavnosti 

odvisne od števila otrok, ki so prisotni pri posamezni dejavnosti. Precej sredstev za izpeljavo nadstandardnih 

dejavnosti prispeva šolski sklad. 

SKLEP: Člani sveta staršev so se soglasno strinjali s predlaganimi nadstandardnimi dejavnostmi šole v 

šolskem letu 2018/19. 
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K točki 4. 

Kljub mnogim napovedim v prihodnjem šolskem letu ne bo večjih sprememb. Število oddelkov naj bi ostalo isto, 

vendar je prezgodaj, da bi lahko to z gotovostjo trdili, saj šolsko leto še ni zaključeno in ocene še niso zaključene.  

 

K točki 5. 

Polona Lampe je podala poročilo o delovanju šolskega sklada. Poročilo bo dosegljivo na spletni strani šole. 

Pozvala je starše, naj se v primeru, ko rabijo pomoč, obrnejo na šolski sklad. Šolski sklad za enkratno pomoč 

staršem običajno odobri zneske v vrednosti do 42 eur, saj je to znesek,  od katerega še ni potrebno plačati 

dohodnine. Na letni ravni je ta znesek 84 eur.  

Povedala je, da je dosedanja članica šolskega sklada iz objektivnih vzrokov prosila za zamenjavo. Za novo članico 

se je javila Lucie Zamolo. V septembru poteče mandat dosedanjim članom, zato bo potrebno izvoliti nove člane. 

Prisotni so pohvalili delo šolskega sklada in sodelovanje učiteljic pri njegovih aktivnostih.  

SKLEP: Člani sveta staršev so se soglasno strinjali, da se Lucie Zamolo imenuje za novo članico šolskega 

sklada. 

 

Predstavnici iz skupine za prehrano sta povedali, da je na zadnjem sestanku vodja kuhinje je izpostavila, da 

poskušajo čim bolj slediti smernicam zdrave prehrane. V skladu s smernicami bodo na novo sestavljeni jedilniki. 

Apelirajo na starše, naj seznanijo ostale starše, da se bo prehrana zato nekoliko spremenila in naj svoje otroke 

spodbudijo, da nove jedi vsaj poskusijo. Anita Jesenko je svetovala postopnost pri uvajanju drugačne prehrane. 

Predstavnici sta povedali, da pripravljajo različne strategije, kako uvesti nove jedi. Predstavnik 6. a je predlagal, da 

bi pri pouku gospodinjstva učenci sami izdelovali namaze in bi jih tako tudi lažje sprejeli. Ravnateljica je povedala, 

da je ideja sicer dobra, vendar je potrebno upoštevati pravila HACCP in alergike v razredu. V kuhinji se bo 

pozanimala, kako bi se lahko to izvedlo. Predstavnik 5. a je poudaril, da sprememb ne bo mogoče v celoti uveljaviti 

kar takoj, je pa to naložba za prihodnost, ki bo prinesla kvalitetne spremembe pri generacijah, ki prihajajo.    

Velik problem pri prehrani je prostorska stiska, saj obstoječe kapacitete v jedilnici ne zadoščajo številu učencev, ki 

kosijo. Potrebna bi bila razširitev prostorov. V kuhinji bi potrebovali dietnega kuharja, ki bi se lahko ukvarjal 

izključno s pripravo dietne prehrane.  

Anita Jesenko je podala poročilo o dejavnostih Aktiva sveta staršev notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev 

Slovenije. Med drugim je povedala, da je ZASSS na spletni strani www.zasss.si objavil poziv k spremembam v 

šolskem sistemu, predstavil problematiko z vidika staršev in predlagal ukrepe na področju učnih načrtov, sistema 

zagotavljanja kakovosti na šolah, vzgojne vloge šole (v sodelovanju s starši preko vzgojnih načrtov), učnih gradiv, 

učinkovitejše obravnave otrok s posebnimi potrebami in drugih sprememb v šolstvu. 

 

K točki 6. 

Prisotnost učencev na dan delovne sobote: v šolskem letu 2018/19 bodo v šolskem koledarju, ki ga določi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, tri delovne sobote. Zaradi izkušenj v tem šolskem letu, ko je bila na 

delovno soboto brez predhodne najave odsotna kar tretjina učencev, bo na delovne sobote v prihodnjem šolskem 

letu verjetno organiziran reden  pouk. 

Varstvo vozačev je slabo obiskano. Če se učenec na začetku šolskega leta v to varstvo prijavi, ga mora obiskovati, 

saj je šola odgovorna zanj. 

Poletna šola angleščine, ki naj bi jo organizirali v sodelovanju z učitelji iz Anglije, zaradi premajhnega števila 

prijavljenih odpade. Starši, ki so prijavili svoje otroke, so bili o tem že obveščeni. 

Ravnateljica je starše pozvala, naj pridejo na govorilne ure vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju, saj je obiskanost 

govorilnih ur še vedno slaba. 

Prav tako je s predavanji za starše. Šola se potrudi, da na predavanja pritegne kvalitetne predavatelje in poskuša 

izbirati aktualne tematike. Zadnje tako odlično predavanje na temo nasilja na internetu je bilo kljub temu, da je bilo 

izvedeno na isti dan kot roditeljski sestanki, zelo slabo obiskano.  

Predstavnica 4. in 5. r. Godovič je pohvalila učiteljico Majo Mivšek, ki je pripravila spletno anketo, ki so jo izvedli 

starši  (s sprotnim prikazom  odgovorov v živo) in jih tako vključila v aktivnosti na roditeljskem sestanku. Na 

podoben način bi lahko pripravili vprašalnik za vse starše o vsebinah, ki bi jih želeli slišati, ipd, iz katerega bi dobili 

odgovore, zakaj starši ne hodijo na predavanja in bi morda lahko bolje načrtovali predavanja. 

Na šoli poteka projekt Inovativna pedagogika, v katerem je OŠ Idrija razvojna šola. V okviru projekta je šola 

nabavila 13 tablic, ki jih učenci uporabljajo pri pouku.  

Predstavnik 2. a je predlagal, da bi predavanja prenašali preko Youtuba in bi si starši, ki so popoldan zasedeni, lahko 

predavanja pogledali kasneje. Nekateri starši so izrazili bojazen, da bi se v takem primeru predavanj udeležilo še 

manj staršev.  

Ravnateljica je pohvalila akcijo Pešbus in vse, ki so sodelovali pri izvedbi. Akcija je naletela na zelo dober odziv pri 

vseh udeležencih. Predstavnica 4. in 5. r Godovič je predlagala, da bi kaj podobnega izpeljali tudi v Godoviču. 

Ravnateljica je pozvala vse starše, naj pred koncem šolskega leta pregledajo najdene predmete (oblačila, čevlje, 

dežnike…)  in jih odnesejo domov. 

http://www.zasss.si/
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Ravnateljica je poudarila, da skladno z Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem 

daril, učitelji  ne smejo sprejemati daril, razen priložnostnih. Predlagala je, da namesto kupovanja daril učiteljicam 

in učiteljem ob koncu šolskega leta raje darujejo v šolski sklad. 

Učenci, ki delujejo v šolski skupnosti, so predlagali, da bi organizirali dan dejavnosti, kjer bi se lahko učili kuhanja, 

prve pomoči in samoobrambe. Pridobljeno znanje bi prenesli na mlajše generacije. Predlagali so, da bi na šolo prišel 

nek vzornik. V letošnjem šolskem letu so bili na obisku košarkarji, ki so učencem predali svoje izkušnje in jim 

pokazali, da je pod do uspeha polna trdega dela. Na učence sta velik vtis naredili tudi prostovoljki, ki sta bili del 

programa na zaključni prireditvi Bralne značke. 

Ravnateljica je prisotne seznanila s projektom 3 smart, v okviru katere so na vse radiatorje na šoli namestile 

avtomatske ventile. Delovanja sistema še niso preizkusili. V primeru, da jeseni ne bo deloval, se bo poslužila 

drastičnih ukrepov. 

Na streho šole so namestili sončno elektrarno, vendar Občina Idrija še ni pridobila vseh ustreznih dokumentov, ki bi 

ustrezno uredili požarno varnost, zato je njen priklop preložen. 

Sanacija šole je spet preložena za nedoločen čas. 

Ravnateljica je povedala, da želi Občina Idrija za potrebe izgradnje kolesarske steze podreti del košarkarskega 

igrišča. O tem, kdaj ga bodo predelali tako, da bo spet uporabno, se je pogovarjala z županom in Miranom 

Podobnikom z Občine Idrija (ki je lastnica igrišča) in predstavniki Komunale Idrija (ki upravlja z igriščem), vendar 

ji konkretnega odgovora ni uspelo dobiti. 

SKLEP: Starši predlagajo, da se na Občino Idrija naslovi zahtevo, da se vzporedno z gradnjo kolesarske 

steze uredi tudi igrišče.  

Pripombe in predlogi staršev:  

1. a Učenci dobijo malico za športni dan v plastični vrečki. Predlagala je, da bi malico dobili v papirnatih vrečkah 

ali bi sami prinesli vrečke. Pohvalili so izvedbo Pešbusa in organizatorko. Zahvalili so se za hiter odziv na prošnjo, 

da bi učenci imeli na razpolago klopce. Opozorila je na jezikovno slabo napisano obvestilo šolskega sklada in 

pozvala k uporabi knjižnega jezika. Prosila je, če bi lahko obvestila za starše, ki so sicer objavljena na tabli za 

obvestila, objavili še na kakšen drug način (po elektronski pošti, na spletni strani šole), saj vsi starši nimajo 

možnosti dnevnega spremljanja obvestil na tabli. Opozorila je na čistočo v garderobi za najmlajše (prašne omarice).  

2. a Starši želijo, da bi bili roditeljski sestanki ločeni po posameznih razredih. Navedeno bo v prihodnje upoštevano 

glede na naravo sestanka. Opozorili so, naj bi učenci večkrat dobili hladno hrano (krompir). Šola s tem ni 

seznanjena. 

3. b Starši želijo, da je v primeru, ko je na dan roditeljskega sestanka organizirano tudi predavanje za starše, za 

roditeljski sestanek objavljena ura, da bodo lahko tisti, ki ne želijo poslušati predavanja, prišli samo na roditeljski 

sestanek. 

3. c Eko šola – otroci še vedno dobivajo preveč hrane zavite v plastiko, na primer voda v plastenki za izlete. Predlog 

je, da si vsak otrok prinese svojo vodo. Ravnateljica se je strinjala, da je plastike še vedno preveč. V naslednjem 

šolskem letu bodo spodbujali uporabo lastnih steklenic. Je pa voda v plastenki všteta v ceno malice. 

Pohvalili so učiteljico Andrejo Bizjak. Več staršev je izrazilo željo, da bi učiteljica poučevala ta razred tudi v 

prihodnjem šolskem letu. Eden od staršev je na ravnateljico naslovil poziv, naj pri sistematizaciji za šolsko leto 

2018/19, dobro razmisli, katera učiteljica bo prevzela razred naslednje šolsko leto. Ravnateljica je zagotovila, da je 

načrtovanje dela prav vsako šolsko leto zelo dobro premišljeno iz več strokovnih vidikov. 

5. a V primeru, ko imajo učenci naravoslovni ali športni dan in otrok pozabi prinesti naročeno opremo (nahrbtnik, 

daljnogled, vodo…) in pride v šolo s šolsko torbo, ostane v šoli. Ali ne bi bilo bolj vzgojno, da bi mu sošolci 

posodili rekvizite ali da bi šel brez njih in bi ve vseeno lahko udeležil naravoslovnega ali športnega dneva.   

Ravnateljica je povedala, da učenci dobijo ustna in pisna navodila za izvedbo dneva dejavnosti, ki se dogaja izven 

šole. Pravila, ki jih določi šola, so pomembna zaradi varnosti učencev in kvalitetne izvedbe dneva, zato učitelji od 

njih ne odstopajo. 

Vsi prisotni so se strinjali s takim načinom dela. 

Kadar imajo učenci dneve dejavnosti izven šole, vedno dobijo enak sendvič, Mlinotest, osnovni, šunka, sir in bela 

štručka. Tudi otroci, ki niso izbirčni, se pritožujejo, da so v štirinajstih dneh že trikrat dobili enake sendviče. 

Ravnateljica je povedala, da mora šola pri pripravi malice, ki jo otroci nesejo iz šole, upoštevati zahteve HACCP. 

Nabava hrane poteka pri dobaviteljih, ki so izbrani preko razpisa javnih naročil. 

Pohvalili so učiteljice in kolektiv šole. Njihovi otroci so zadovoljni in radi hodijo v šolo. 

5. b Eden od staršev je predlagal, da imajo otroci nujno delovne zvezke pri pouku matematike. Pri prepisovanju 

domače naloge se porablja dragocen čas. 

Ravnateljica je povedala, da je uporaba delovnih zvezkov domena strokovnih delavcev. 

5. c Starši so predlagali, da se na novo zariše igrišče za košarko pri šoli, premakne koše, namesti tartan, uredi senco.  

Ravnateljica je povedala, da je ureditev igrišča v domeni Občine Idrija in da se skupaj z nekaterimi športnimi društvi 

poskuša dogovoriti z odgovornimi, da bi vzporedno z izkopom za kolesarsko stezo uredili tudi igrišče. 

7. c Kakšna je povprečna ocena pri matematiki v 7. c v primerjavi z lanskim šolskim letom? Je ocena 

nespremenjena, nižja? 

Povprečna ocena pri matematiki je bila v 7. c v šolskem letu 2016/17 3,34, v tem šolskem letu je trenutno 3 ,26 

(ocene še niso zaključene). 
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Učenci so pisali test pri matematiki in bili zanj ocenjeni. Nato so samostojno delali pisno analizo tega testa in 

njegovo popravo in bodo prav tako ocenjeni. Tako bodo dobili za en izdelek dve oceni. Ali je to dovoljeno? 

Ravnateljica je povedala, da so učenci pri uri matematiki izvedli uro aktivnosti, kjer so analizirali svoj test in je to 

delo ocenjeno. 

Eden od učencev je pisal test iz angleščine, imel predstavitev iz geografije, pisal je matematiko, pri športu je bil 

vprašan. Mama otroka se to ne zdi prav oziroma prosi za pojasnilo glede dopustne količine ocenjevanja v enem 

dnevu. 

Ravnateljica je povedala, da pri matematiki učenec ni pisal testa, ampak je izvajal uro aktivnosti. Vse opisano je v 

skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli, Uradni list RS št. 52/13). 

9. a Delovni zvezek za slovenščino je sestavljen iz dveh zvezkov, od katerih sta oba izredno slabo izpolnjena. Če ju 

gledamo kot celoto, je izpolnjenost le okrog 50 %. Vprašanje je v smiselnosti naročanja oziroma plačevanja takega 

delovnega zvezka. Še posebej je vprašanje izpostavljeno zato, ker učenci dobijo dodatne naloge na delovnih listih, ki 

jih pripravijo učitelji. 

Ravnateljica je pregledala izpolnjenost delovnih zvezkov in ugotovila, da imajo učenci, ki delajo po navodilih 

učiteljev, skoraj v celoti izpolnjen delovni zvezek, z izjemo zadnjih poglavij. Ugotovila je tudi, da je izpolnjenost 

delovnih zvezkov pri nekaterih učencih slabša zaradi nerednega pregledovanja s strani učiteljev. 

Po besedah nekaterih učencev delovni zvezek pri predmetu geografija ni nujen za kvalitetno poučevanje, saj naj bi 

učitelj snov podajal dovolj nazorno, zapisano v zvezku pa zadošča za lepe ocene. Učenci se veliko naučijo iz 

projektnih nalog, ki jih dobijo pri tem predmetu. Ta način dela so tudi zelo pohvalili. 

Ravnateljica je povedala, da je uporaba delovnih zvezkov pri pouku strokovna odločitev učitelja, ki predmet 

poučuje. 

Po besedah učencev naj bi učitelj slovenščine med poukom jedel piškote, snov pa naj bi bila slabo predelana. Starši 

sprašujejo, ali res ni mogoče nič narediti v smeri kvalitetnejšega poučevanja učitelja. 

Ravnateljica je povedala, da si vsi na šoli prizadevajo, da bi bilo delo učiteljev čim bolj kvalitetno. Poleg hospitacij 

in letnih razgovorov imajo strokovni delavci možnost izobraževanja, ki prispeva tako k večji strokovnosti kot 

osebnostni rasti posameznika. Koliko vse to vpliva na posameznika, pa je odvisno od njega samega. 

Društvo Svet staršev je na starše naslovilo pobudo za sodelovanje.  Anita Jesenko je povedala, da zadeva ne 

funkcionira najbolje, saj v šole vnaša nejasnosti in se reševanja problemov ne loteva konstruktivno. Na MIZŠ, sektor 

za OŠ in  Inšpektorat za šolstvo je naslovila vprašanje, kako je z obveznostjo šole, da sodeluje z društvom. Z obeh 

naslovov je dobila odgovor, da se šole oziroma svet staršev sam odloči za sodelovanje. Meni, da trenutno ni potrebe, 

da bi sodelovali z omenjenim društvom. Predstavnica 9. a je povedala, da so nekatera predavanja in predavatelji, ki 

jih ponuja omenjeno društvo, zelo kvalitetna. Predlaga, da bi predavatelje povabili neposredno. 

Ravnateljica se je vsem sodelujočim v svetu staršev v tem šolskem letu zahvalila za sodelovanje.  

Vse je povabila na zaključno prireditev, ki bo 22. 6. 2018 ob 9. uri v Modri dvorani. 

 

 

 

Sestanek je bil končan ob 20.10. 

 

 

Zapisala:                    Predsednica  sveta staršev:    

Mojca Kokošar       Anita Jesenko 
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