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OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

sestanka sveta staršev, ki je bil v sredo, 25. 9. 2019, ob 17. uri  

na Osnovni šoli  Idrija 

 

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

7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c, 1. in 2. g, 3. g, 4. in 5. g, 1.-4. z, OPP 1 

Odsotni: 1. c, 5. b, OPP 2, PPVI 

Opravičil odsotnost: 2. b, 2.c, 7. b, Metka Rupnik (svet šole) 

Ostali prisotni: Ivica Vončina,  ravnateljica šole, Dina Rudolf in Zdenka Skrt, pomočnici ravnateljice, Davorin Lampe, 

predstavnik staršev v svetu šole 

Zapisnikar: Mihaela Zelenec Koblar 

 

 

Sestanek sveta staršev je v uvodnem delu vodila ravnateljica Ivica Vončina.  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  

2. Volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika 

3. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2018/19  

4. Predstavitev LDN za šolsko leto 2019/20 

5. Poročilo o delu Aktiva staršev notranjskih OŠ in Zveze aktivov sveta staršev Slovenije 

6. Pobude in predlogi 

 

 

K točki 1. 

Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik.  

Svetniki so sprejeli 

SKLEP: Člani sveta staršev so potrdili zapisnik prejšnjega sestanka sveta staršev.  

 

K točki 2. 

Starši so za predsednika ponovno predlagali Martina Pišlarja, ki je kandidaturo sprejel.  

SKLEP: Svetniki so soglasno izvolili Martina Pišlarja za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2019/20. 

Vodenje sestanka je prevzel predsednik. 

 

K točki 3. 

Pomočnica ravnateljice je na kratko povzela poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto, saj so člani sveta staršev poročilo 

prejeli kot gradivo za sestanek. Pouk je bil v celoti realiziran, pohvalila je odlične dosežke na tekmovanjih. Poleg obveznega 

programa se je izvajalo še veliko dejavnosti dodatnega programa. Poudarek je bil na preventivnem delovanju. Izvajalo se je 

izobraževanje delavcev, omogočena so bila napredovanja, mentorstva študentom. Izpostavila je dobro sodelovanje z lokalno 

skupnostjo in raznimi društvi. Tekom šolskega leta se je opazil rahel upad obiska na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da je bilo med šolskim letom zelo veliko razpisov za nadomeščanje, velikokrat ni bilo 

ustreznih prijav.  

SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili z realizacijo LDN. 

 

K točki 4. 

Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2019/20. Predstavila je nadstandardne dejavnosti (šola v naravi, CŠOD, tabori, 

plavalni tečaji, aktivnosti v okviru dni dejavnosti).  Omenila je vsakoletno dobrodelno prireditev, ki bo v sredo, 27. 11. 2019.  

13. 10. 2019 bo OŠ Idrija v sodelovanju z Gimnazijo Jurija Vege organizirala dobrodelna prireditev "Podajmo roko Ševalu".  

11. 10. 2019 bo dan hokeja. Sredstva od te prireditve se bo namenilo za valeto in za končni izlet devetošolcev ter šolski sklad.  

SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili z LDN za šolsko leto 2019/20. 
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K točki 5. 

Predstavnica Aktiva staršev notranjskih OŠ je predstavila delo aktiva. Omenila je, da je v aktiv trenutno vključenih 13 šol, ki si 

izmenjujejo dobre prakse. Zveza aktivov sveta staršev je sogovornik na nacionalnem nivoju z Zavodom za šolstvo in MIZŠ. Od 

leta 2011 zbirajo podatke o cenah gradiv za OŠ. Za 1. in 2. razred gradiva plača MIZŠ. Pogovarjajo se o tem, da bi se to uvedlo 

tudi v 3. razred. Omenila je, da število gradiv ni povezano z boljšim učnim uspehom. Izpostavila je tudi, da se pogovarjajo o  delu 

roditeljskih sestankov, da bi bili bolj "plodni". 

  

K točki 6. 

Sledila so vprašanja in pobude predstavnikov posameznih razredov. 

 

Ravnateljica je prisotne seznanila z porastom števila učencev, posledično je to povezano z organizacijo (en oddelek podaljšanega 

bivanja več, več kosil, interesne dejavnosti). Učenec, ki ima med rednim poukom in poukom izbirnega predmeta prosto uro, mora 

biti obvezno v organiziranem varstvu. V tem času lahko gre na kosilo. 5. ura je za kosilo namenjena samo 1. razredu, saj jih je v 

tem šolskem letu 80. Omenila je, da se bo v PŠ Godovič in PŠ Zavratec izvajala angleščina kot interesna dejavnost, saj je za 

izvedbo neobveznega izbirnega predmeta angleščina premalo učencev. Še vedno je prostorska stiska (Čipkarska šola zasede 2 

prostora, Vrtec Idrija 5 prostorov, premajhna kuhinja).  

V okviru del energetske sanacije naj bi se v novi knjižnici opravila gradbena dela in postavilo osnovne inštalacije, za dokončanje 

celotnih prostorov, skupaj z opremo, pa ni dovolj sredstev. Okna so zamenjana na celotni šoli, v večini tudi luči, na novo se je 

postavilo prezračevalni sistem. V sklop del spada tudi postavitev dvigala (dostavljeno bo konec oktobra). Ravnateljica je pohvalila 

tehnično osebje (čistilke, delavce v kuhinji), ki so zelo aktivno pristopili k zaključnemu čiščenju šole. Priskrbela je čistilni servis, 

katerega stroške so krili izvajalci. Omenila je, da je skupaj s pomočnicama izvajala nadzor nad izvajalci del. Davorin Lampe je 

izpostavil, da ni dopustno, da je ravnateljica nadzornik. Ob petkih potekajo sestanki, na katerih se srečajo vodje izvajalcev skupaj z 

nadzornikom.  

 

Ravnateljica je izpostavila namerno uničevanje stvari – na razredni stopnji v 1. nadstropju so problem stranišča. Dekliška 

stranišča so zamašena s toaletnim papirjem, pri fantih pa nekdo manjšo potrebo opravi kar v sifon na tleh. Vladimir Andder je 

vprašal, kako se bo to sankcioniralo. Ravnateljica je omenila, da zadevo raziskujejo. 

 

Na Občino Idrija je šola 18. 3. 2019 poslala dopis, da bi bilo potrebno pri Gabronu prehod opremiti z dodatnimi lučmi in 

omejiti hitrost na 30 km/h. Opozorilna tabla z zmanjševanjem hitrosti pa naj bi se postavila pri bivšem hotelu Nanos, ki bo merila 

v smeri proti centru. Občina je 21. 9. 2019 poslala odgovor, da so na območju Lapajnetove ulice izvedli več ukrepov, kot so 

zarisane belo-modri prehodi za pešce, postavljen je bil znak Šolska pot, naročena je bi tudi nova radarska tabla, ki bo stala pri 

bivšem hotelu Nanos. 

G. Andder je izpostavil varno pot za modro dvorano – omenil je, da je župan zagotovil, da bi se spomladi naredil pločnik za modro 

dvorano. Predlagal je, da se preko šole pošlje dopis na Kolektor. Predstavnica Nina Gantar je omenila, da Triglavska ulica ni 

osvetljena. Predlagala je, da se preko šole apelira na občino. Davorin Lampe je predlagal, da se reševanje šolskih poti nadaljuje 

preko sveta šole. 

SKLEP: Poslika se nevarne odseke poti in se jih pošlje na tajništvo šole, da se jih vključi v Načrt šolskih poti.  

 

Ravnateljica je omenila, da v šoli ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov. Obenem je omenila, da so ob bralni kotiček, saj bo tam 

dvigalo. Toplo je priporočila, da se z otroki, predvsem I. triade, čimveč bere.  

 

Predstavnica 7. a, je izpostavila bralno pismenost v sklopu samoevalvacije. Ravnateljica je omenila, da aktivi sami določijo 

dejavnosti, s katerimi bodo izboljšali bralno pismenost. Pomočnica ravnateljice je omenila, da se rezultati (branje z razumevanjem 

– iskanje ključnih besed) pokažejo po daljšem času. 

 

1. a 

“Prosim, če lahko izpostavite problem športa v 2. razredu. Oddelki 1. razredov so zelo polni in bi bilo smotrno, da bi imeli učenci v 

2. razredu dva učitelja pri predmetu šport." 

Ravnateljica je povedala, da zakonodaja ne predpisuje dodatnih delovnih mest. Edina rešitev je financiranje Občine Idrija. V 

preteklosti se je to že izvajalo, a je Občina Idrija zaradi krčenja sredstev to prenehala. 

SKLEP: Na občino se v imenu Sveta staršev posreduje dopis s prošnjo za financiranje dodatnega učitelja športa v 2. 

razredu.  

7. a 

“Na roditeljskem sestanku staršev 7. a razreda smo bili starši seznanjeni z naborom učiteljic in učiteljev, ki bodo v 

letošnjem šolskem letu poučevali naše otroke. Vemo, da je prav, da se učitelji tudi menjajo, saj s tem pridobijo tako učenci 

kot učitelji. Dejstvo pa je, da so letos na seznamu učiteljev  za 7. a večinoma drugi učitelji. Menimo, da bi morala šola 

posvetiti več pozornosti tudi konstantnosti učiteljev, ki bi lahko spremljali isti razred in spoznavali otroke preko več let.  

Menimo, da je to koristno tako za otroke kot učitelje. Posebej smo izpostavili »glavne predmete«, ki imajo več ur 

(matematika, slovenščina in angleščina). Ob tem smo bili seznanjeni, da bo učiteljica matematika iz objektivnih razlogov 
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med letom ponovno menjana, skrbi pa nas tudi izvajanje angleščine. Prosimo za obravnavo tem e na svetu staršev. Hkrati 

predlagamo, da bi bilo v zadnjih treh letih šolanja zdajšnjega 7. a menjav učiteljev čim manj.  

Ravnateljica je pojasnila, da je organizacija dela na šoli v pristojnosti šole – ravnatelja. Organizacija se od šole do šole razlikuje, 

predvsem zaradi specifik, ki jih ima vsaka šola. Na OŠ Idrija se vsako leto zamenja razredni učitelj, na drugi šoli pa otroke 

spremlja učitelj tudi tri ali več let. Isto velja za predmetno stopnjo. Vse je odvisno od kadrov, s katerimi šola razpolaga. Vsi ljudje 

imajo pravico biti bolni, iti na porodniški dopust, zamenjati službo, se upokojiti – vse to se na šoli dogaja. Največja težava pa 

nastane, ko se na razpis ne javni nihče, če pa že, velikokrat niso ustrezni. V OPB sej je želelo zaposliti tudi učitelje razrednega 

pouka, a ni bilo prijav. Posledično so težave z nadomeščanjem. Šola se trudi, da bi bilo čim manj menjav, nadomeščanj, a vedno se 

to ne izide.  

7. b 

- Starši pogrešajo ažurirano spletno stran OŠ Idrija (poprava podatkov na leto 2019/2020, stran z govorilnimi urami). 

Ravnateljica je povedala, da se LDN šole dokončno oblikuje konec septembra. Izvedba dejavnosti ni samo v organizaciji šole, 

ampak je šola odvisna tudi od drugih, posledično se učiteljem spreminja urnik, dejavnosti… marsikaj se kljub temu, da se doreče 

že spomladi, do konca septembra spremeni, kakšna stvar pa še med letom. Spletna stran šole ni takšna kot bi si jo želeli. Urejanje 

spletne strani je dodatno delo nekoga, delovno mesto za to ni sistemizirano. Podatki so se ta teden posodobili. Ravnateljica je starše 

povabila v sodelovanju.  

- Odjava obrokov: starši prosijo za avtomatski odzivnik preko spletne strani OŠ Idrija (starši prek e-maila kdaj dobijo povratno 

sporočilo, kdaj pa ne, zato ne vedo, če je bilo kosilo odjavljeno). 

Ravnateljica je povedala, da se je to zgodilo, ker sta bili obe delavki, ki odgovarjata na elektronsko pošto za odjavo malice, 

istočasno odsotni.  

- Pri kosilu naj bi otroci za piti dobili pijačo v plastičnih kozarčkih za enkratno uporabo. Kaj se je zgodilo s skodelicami? 

Ravnateljica je pojasnila, da je to prvi ukrep, ki ga uvedejo, kadar nekdo manjka v kuhinji.  

4. c 

Starše skrbi, ker je razredničarka že dolgo odsotna. 

Ravnateljica je povedala, da jo trenutno nadomešča učiteljica OPB.  

3. a  

Brošura, ki se navezuje na elektromagnetno sevanje in so jo prejeli tretješolci, se zdi staršem neprimerna. 

Ravnateljica je omenila, da naročnik teh brošur ni šola (MIZŠ), je pa bila glede na priporočila namenjena učencem 4. razreda.  

9. b  

Koliko sofinancira MIZŠ za zaključni izlet devetošolcev? 

Ravnateljica je pojasnila, da en prevoz sofinancira MIZŠ. Šola pravilo izbere tistega, ki je najdražji. Devetošolci pridobijo sredstva 

še z zbiranjem papirja in pripravo plesa.  

8. b  

Starši so opozorili  na dolge vrste pri kosilu. 

Ravnateljica je odgovorila, da je posledično, zaradi večje števila učencev, tudi daljša vrsta pri kosilu. Skupaj z učitelji OPB in 

kuharji se išče najustreznejša rešitev (urnik odhoda na kosilo skupin OPB). V kolikor ima učenec kakšno dejavnost in ne more 

čakati v vrsti, to pove dežurnemu učitelju in ta ga spusti naprej.   

5. c  

Ali ključe za omarice naročijo sami? 

Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da se učenec najprej oglasi pri njen, nato se ključek naroči. 

8. a  

Starši so podali pripombo na seznam potrebščin (npr. 80-listni zvezek), saj je torba že tako pretežka. 

Ravnateljica je povedala, da so tako predlagajo učitelji. Starši se pri nakupu lahko drugače odločijo, pomembno je, da učenec 

zvezek ima. 

3. g  

Starše zanima, zakaj se ne sprejema opravičil preko elektronske pošte. 

Predsednik je izpostavil zlorabo sredstva obveščanja. Dovolj je, da otrok sam napiše opravičilo in ga starš podpiše.  

 

Na koncu se je izvolilo še ŠS izmed staršev. Prisotni so soglasno izvolili Iztoka Kržišnik. 

SKLEP: Predstavnik staršev v Šolski sklad je Iztok Kržišnik. 

 

Sestanek je bil končan ob 19.05 

 

 

        Predsednik sveta staršev: 

                  Martin Pišlar 

Zapisala: 

Mihaela Zelenec Koblar        


