
 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

ZAPISNIK 

 

sestanka  sveta staršev  24. 9. 2014 ob 17.00 uri  

na Osnovni šoli  Idrija 

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

9.c, 1. PŠ Godovič, 2-3. PŠ Godovič, 4-5. PŠ Godovič, PPVI; 

Metka Rupnik (predstavnica staršev v svetu šole) 

Opravičili odsotnost: Andrej Brložnik (predstavnik staršev v svetu šole), predstavnik PŠ Zavratec 

Odsotni: 3.a, 7.c, OPP 

Ostali prisotni: Ivica Vončina, ravnateljica, Zdenka Rejc in Zdenka Skrt, pomočnici ravnateljice 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

Overovatelja zapisnika: 

Davorin Lampe 

Anita Jesenko 

 

Sestanek sveta staršev v uvodnem delu vodi predsednica Greta Vončina.  

SKLEP: Ugotovi se, da so bili iz posameznih razredov izbrani predstavniki staršev: 

Renata Žugič Jurman, Ana Kavčič, Roza Marjana Žnidar, Polona Troha Kleindienst, Monika Kacin, Mateja Zelenc, Urška Pagon, 

Vanda Trošt, Iztok Vončina, Ivan Jurjavčič, Petra Treven, Nataša Černilogar, Jožica Lazar, Klavdija Stepančič, Branko Vončina, 

Anika Božič, Borut Mrak, Mateja Rupnik, Sabina Lapajne, Manica Govekar, Slavko Munih, Davorin Lampe, Alojzij Tušar, 

Kristina Kržišnik, Nadja Kenda Didič, Bernarda Tušar, Boris Jezeršek, Anita Jesenko, Bogdan Jesenko, Darko Bogataj, Vesna 

Velikanje Šuligoj, Samir Pianić. Andrej Brložnik, Metka Rupnik in Anita Jesenko so predstavniki staršev v svetu šole. S tem je 

svet konstituiran. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

2. Izvolitev novega predsednika/predsednice sveta 

3. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/14 

4. Predstavitev LDN za šolsko leto 2014/15 

5. Informacija o NPZ 

6. Pobude in predlogi 

 

K točki 1. 

Na zapisnik prisotni nimajo pripomb. 

SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 

 

K točki 2. 

Dosedanja predsednica Greta Vončina za novega predsednika predlaga Borisa Jezerška. Davorin Lampe predlaga Anito Jesenko. 

Prisotni glasujejo: 8 glasov prejme Boris Jezeršek, Anita Jesenko 14 glasov,  6 staršev se je vzdržalo glasovanja. 

SKLEP: Za predsednico sveta se imenuje Anita Jesenko. 

 

K točki 3. 

Ravnateljica na kratko poda poročilo o realizaciji LDN za prejšnje šolsko leto. LDN je bil realiziran v celoti.  

 

K točki 4. 

Ravnateljica predstavi LDN za šolsko leto 2014/15. Anita Jesenko predlaga, da bi objavili datume roditeljskih sestankov za celo 

šolsko leto. Renata Žugič Jurman predlaga, da bi se učitelji OŠ Idrija pridružili izobraževanju delavcev Vrtca Idrija na temo alergij. 

Metka Rupnik vpraša, kako šola postopa v primerih med vrstniškega nasilja. Ravnateljica ji pojasni, da stvari najprej rešujejo 

razredniki in šolska svetovalna služba, ki se povezuje tudi z zunanjimi zavodi, kot so CSD in Pediatrična klinika.  

LDN bo objavljen na spletni strani šole.  

SKLEP: Starši sveta staršev so seznanjeni z LDN in se z njim strinjajo.  

 



K točki 5. 

Ravnateljica predstavi rezultate NPZ. Pojasni, da rezultati NPZ niso edini pokazatelj kvalitete znanja učencev, saj gre za enkratno 

pisno preverjanje znanja.  

 

K točki 6.  

Šolski sklad: Davorin Lampe predstavi sestavo in delovanje šolskega sklada ter poda poročilo o realizaciji programa v preteklem 

šolskem letu. 

Predsednica sveta podrobno predstavi delovanje sveta staršev. V nadaljevanju starši postavljajo vprašanja vodstvu šole. 

1. a Igrala na šolskem igrišču. Ravnateljica: igrala so ob gradnji novega Vrtca Arkova pripeljali na šolsko igrišče. Po informaciji 

Občine igrala ne pripadajo nikomur, zaradi dotrajanosti niso v skladu s predpisi. Rešitev bi bila odstranitev. Glede zunanjih površin 

okrog šole je izvedela, da dvorišče pripada šoli, igrišče upravlja Ydria sport. Obstaja možnost, da bi na igrišče pripeljali igrala iz 

Črnega Vrha. Metka Rupnik pove, da je bila pred časom na Občini ideja, da bi imeli za igrišča, ki so dostopna vsem občanom, 

skupnega upravljavca.  

1. b Starši (še posebno vozačev) bi želeli, da bi učiteljice obvestila za starše objavljale na spletni strani šole. Ravnateljica 

pove, da se učiteljice same odločajo, ali bodo imele na spletni strani šole blog svojega razreda, ni pa to splošna praksa. Učenci 

vedno dobijo pisna obvestila za starše. S tem, da učenci poskrbijo, da obvestila predajo staršem, vidi vzgojno priložnost za 

spodbujanje odgovornosti.  

Starši bi želeli več sodelovanja in vključevanja staršev v šolo. Ravnateljica pove, da so starši vedno dobrodošli, šola jih 

vključuje v okviru možnosti.  

1. c Dotrajana igrala. Odgovor pod 1.a. 

1. Godovič: Želeli bi poenostavljeno opravičevanje izostankov (ustno). Ravnateljica: izostanke se opravičuje po pravilniku. 

2. a Nekateri starši imajo pripombe nad delom strokovnega delavca v oddelku PB. Ravnateljica:  z delavcem je že imela 

razgovor in bo njegovo delo spremljala tudi v bodoče. Trije starši starejših učencev povedo, da imajo z omenjenim strokovnim 

delavcem zelo dobre izkušnje. 

2. c Zasenčena površina na šolskem dvorišču je majhna, ali bi se jo dalo povečati? Ravnateljica: bo pregledala stanje, če je le 

mogoče, bo površina povečana. 

3. b Ureditev igrišča tako, da bi ne bilo na njem toliko blata. Ravnateljica bo poskusila najti dogovor z Občino. 

4. b Nekateri učenci, ki imajo zgornje garderobne omarice, ne dosežejo polic. Sušenje mokrih kombinezonov in čevljev. 
Zdenka Rejc: Ker je število omaric omejeno, so 4. in 5. razrede razporedili v zgornje omarice, ker so ti učenci na razredni stopnji 

največji. Za sušenje šola nima ustreznega prostora. 

4. 5. Godovič Problematika parkiranja in ustavljanja staršev, ki pripeljejo učence v šolo. Živa meja preprečuje, da bi bili 

otroci, ki stopajo na cesto, pravočasno vidni. Ravnateljica bo o omenjeni problematiki govorila z županom.  

Starši dajo pobudo, da sta malica in kosilo ob postnih petkih brezmesna. 

7. b Ključi garderobnih omaric odpirajo po več omaric. Zdenka Rejc: rešitev bi bila zamenjava vseh ključavnic, strošek le tega 

bi bil trenutno prevelik zalogaj. Ravnateljica: učenci naj takoj obvestijo razrednike, če zaznajo, da kdo dostopa v njihove omarice.  

8. a V imenu staršev pozdravi ravnateljico in ji zaželi uspešno delo. 

Ura športa večkrat odpade, učenci imajo kak drug predmet. Ravnateljica: kadar se izvajajo dejavnosti (plavanja, tekmovanja, 

šola v naravi), ga izvajajo učitelji, ki so za to usposobljeni, po navadi športniki. Po zakonodaji te dejavnosti lahko vodi učitelj 

razrednega pouka in učitelj športa. Plavalni tečaji v 3. razredu so obvezni in skupaj z vsemi ostalimi dejavnostmi trajajo več kot 

mesec dni. Če za nadomeščanje ni na voljo nobenega športnega učitelja, ostali ne morejo speljati ure športa. Pri tem je šola 

pozorna, da je kader razporejen čim bolj enakomerno, da se to zgodi čim manj pogosto. 

Delovni zvezki (nepopisani, visoki stroški, funkcionalna nepismenost otrok). Ravnateljica se strinja, da bi se dalo na tem 

področju kaj premakniti na bolje. Zdenka Skrt: na konferenci so se učitelji že menili o tem, kako zmanjšati težo torbic in da bodo 

razmišljali o smiselnosti vsakega posameznega delovnega zvezka.   

8. b Nekateri starši so dali pobudo, da bi enako kot na OŠ Spodnja Idrija organizirali jezikovno ekskurzijo v London. Na 

tej šoli naj bi šlo na izlet vseh 60 učencev. Ravnateljica: v LDN ni predvidenih ekskurzij v tujino in zato tega ne bomo organizirali. 

Če kdo od staršev želi, se lahko zmeni z OŠ Spodnja Idrija, učenci lahko manjkajo pri pouku, OŠ Idrija pa ne more zagotoviti 

spremljevalcev ali kakršne koli pomoči pri organizaciji.  

8. c Starši bi želeli imeti možnost izbire uporabe storitev easistenta za vpogled v delo svojih otrok. Ravnateljica: šola ne 

podpira te uporabe e asistenta, starši pa imajo pravico, da se odločajo po lastni presoji. 

 

Ravnateljica izpostavi problematiko nadomestnih zaposlitev v primeru daljšega bolniškega staleža delavcev šole. V takih primerih 

dobi šola soglasje MIZŠ šele po preteku 30 dni bolniške odsotnosti, zato mora delo razporediti med ostale delavce, kar je včasih 

skoraj nemogoče.   

 

Sestanek je bil končan ob 20.00. 

Zapisala: Mojca Kokošar       Predsednica sveta staršev:          

         Anita Jesenko        

 

Overila:   Davorin Lampe 

                Anita Jesenko            


