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ZAPISNIK 

sestanka sveta staršev  7. 3. 2017 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. b, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. c, 8. a, 

8. b, 8. c, 9. b, 9. c, 1. in 2., 3., 4. in 5. PŠ Godovič, NIS  

Opravičili odsotnost: predstavniki razredov: 5. c, 7. b, 9. a, PŠ Zavratec   

Odsoten: PPVI 

Ostali prisotni: Ivica Vončina, ravnateljica, Zdenka Rejc, pomočnica ravnateljice 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Poročilo o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Vmesno poročilo o LDN 

4. Poročilo šolskega sklada 

5. Poročilo o delovanju Aktiva sveta staršev notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev Slovenije, sveta šole 

6. Pobude in predlogi 

 

K točki 1.  
Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik 

SKLEP: Člani sveta staršev so potrdili zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 

 

K točki 2. 

Ravnateljica je poročala o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju.  

Povedala je, da učitelji med učenci opažajo pomanjkanje pripravljenosti za medsebojno pomoč. Šola bo poskušala medsebojno 

pomoč spodbujati z različnimi aktivnostmi, starši pa naj bi svoje otroke spodbujali doma. Predsednica je predlagala, da bi 

predstavniki staršev ostalim staršem to problematiko predstavili na roditeljskih sestankih, s čimer so se strinjali vsi prisotni. 

Predlagali so še, da bi učence, ki bi izstopali po svoji pripravljenosti za pomoč drugim, pohvalili ne samo ob koncu leta, ampak 

tudi med letom. Predlagali so tudi, da bi starejše učence vključili v posredovanje pri sporih mlajših učencev in jih tako vzgajali pri 

nenasilni komunikaciji.  

 

K točki 3.  

Ravnateljica je podala poročilo o dejavnostih iz LDN, ki so bile v tem šolskem letu že izvedene.  

V prihodnjem šolskem letu bo število oddelkov predvidoma ostalo enako. V Zavratcu bodo v prihodnjem šolskem letu le trije 

otroci, ravnateljica si prizadeva, da bi šola kljub temu delovala, saj bo čez dve leti večji vpis. Župan je obljubil financiranje iz 

občinskega proračuna, če MIZŠ ne bi odobrilo sredstev za delovanje. 

Ravnateljica je poudarila pomembnost sodelovanja med šolo in starši.  

Starši so predlagali, da naj v primeru, ko učenci povzročijo škodo, le-to odpravijo sami, ali opravijo neko družbeno koristno delo. 

Zgolj finančno povračilo škode, ki ga krijejo starši, ni zadosten vzgojni ukrep. 

 

K točki 4. 

Polona Lampe je poročala o delovanju šolskega sklada. Poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani šole. 

Vse starše je pozvala, naj začnejo z zbiranjem starega papirja, saj bo šolski sklad v aprilu izvedel zbiralno akcijo. Datum izvedbe 

akcije bo objavljen naknadno. Izpeljana bo tudi akcija Vsak podpis šteje, in sicer v času 27. 4. do 15. 5. 2017. Vabi vse starše in 

učence, naj se je udeležijo v čim večjem številu, saj idrijski donatorji (predvsem podjetniki) za vsak vpis v knjigo obiskovalcev na 

Hlevišah prispevajo 0,5 €. 

Šolski sklad omogoča učiteljem nabavo nadstandardnih pripomočkov v učilnicah. Prošnjo naj naslovijo nanje. 

Predstavnik 4. b je pohvalil delo šolskega sklada, razočaran pa je bil nad odzivnostjo staršev in ostalih na otroškem bazarju. Starši 

predlagajo, da bi stvari za otroški bazar zbirali že med tednom v dopoldanskem času. Ravnateljica se je s predlogom strinjala in 

potrdila, da bo šola omogočila zbiranje na način, kot ga bo predlagal šolski sklad. Predstavnik šolskega sklada je starše pozval, da 

predlagajo načine, s katerimi bi še lahko zbirala denar za šolski sklad. 

Predstavnica 1. b je pohvalila dobrodelni koncert, ki ga je organiziral šolski sklad. 

 

 



 

 

 

K točki 5. 

Anita Jesenko je poročala o delovanju aktiva sveta staršev notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev Slovenije (ZASSS).  

 

K točki 6. 

Ravnateljica je povedala, da je bilo v letošnjem šolskem letu med strokovnimi delavci kar precej odsotnosti zaradi bolezni. Šola si 

je ves čas prizadevala, da je po najboljših močeh našla zamenjave in je pouk potekal čim bolj normalno. Postopki zaposlovanja 

nadomestnih učiteljev so polni birokracije in zato žal potekajo počasi. Svet ugotavlja, da sistemsko nadomeščanje ni ustrezno 

rešeno in bi bilo potrebno ministrstvu predlagati spremembe. 

Strokovna delavka je pri učencih 2. in 3. razreda preverila tehnike branja. Ugotovila je, da se med učenci 2. razreda kaže večja 

raznolikost v tehniki branja, sicer pa učenci dobro berejo. Staršem učencev, ki imajo pri branju težave, bo individualno svetovala, 

na kakšen način lahko svojim otrokom pomagajo. Pri učencih 3. razreda je opazila izboljšanje bralne tehnike v primerjavi z 

začetkom šolskega leta, kar potrjuje, da redno branje veliko pripomore k tekočnosti in gotovosti v branju, zato bi morali vsi učenci 

branje negovati tudi med počitnicami. Pri učencih, pri katerih so bile v prejšnjem šolskem letu opažene bralne težave, se je branje 

izboljšalo v primeru, ko so starši upoštevali pobudo in se odločili za različne oblike pomoči.  

Vse starše je pozvala, da obvestijo razrednike o zdravstvenih posebnostih otrok. Večkrat se je zgodilo, da bi bilo lahko ogroženo 

otrokovo zdravje, ker učiteljice niso imele ustreznih informacij. 

Subvencijo za prehrano od februarja dalje prejema več otrok, način subvencije za kosilo se je spremenil. Prej so bile subvencije za 

kosilo lahko delne ali polne, odslej pa znaša višina subvencije za kosilo in malico 100 % cene. Trenutno ima na OŠ Idrija 122 

učencev subvencionirano kosilo, 355 učencev pa subvencionirano malico.  

Ravnateljica je pohvalila učence, ki so sodelovali v otroškem parlamentu. Potekal je na Občini Idrija, kjer so se naši učenci zelo 

dobro odrezali. Pripravili so odlično predstavitev letošnje teme parlamenta "Otroci in načrtovanje prihodnosti" in v točki "Kje pa 

vas čevelj žuli?" županu postavili mnogo vprašanj, ki zadevajo kvaliteto bivanja mladih v našem kraju.  

V letošnjem šolskem letu so učitelji opazili porast pojavljanja motenj hranjenja. Ker se strokovni delavci na šoli zavedajo, da je k 

tej problematiki potrebno pristopati strokovno, so se obrnili na ustrezne ustanove. V sodelovanju s CSD Idrija potekajo in bodo 

izvedene delavnice za učence 8. razreda z različnimi tematikami, ki lahko vplivajo na pozitivno reševanje stisk in problemov 

učencev (Kako se odločim, kaj vpliva na moje odločanje? Kako vpliva reklama? Komunikacija, komunikacija s starši). 

Svetovalnica MUZA bo  10. 5. v dopoldanskem času izvedla predavanje in delavnice za učence, popoldne pa predavanje za starše 

tretje triade. 

Konec lanskega leta je šola uredila vso potrebno dokumentacijo, da lahko na šoli delujejo prostovoljci. Trenutno ima prostovoljca, 

ki učencem, katerim materin jezik ni slovenščina, tedensko pomaga pri učenju slovenskega jezika. 

 

V nadaljevanju so svoja mnenja, pobude in predloge podali predstavniki posameznih razredov. 

1. a Podlaga na igrišču pri igralih ni primerna, saj se učenci umažejo. Ravnateljica je povedala, da mora biti na igrišču taka 

podlaga, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Prizadevajo si, da bi pod igrali zrasla trava, vendar je igrišče ves čas v uporabi (v 

času poletnih počitnic ga uporabljajo zunanji obiskovalci) in doslej kljub večkratnim poskusom to še ni uspelo. 

1. b Starši bi želeli, da kuharji učencem dajejo toliko hrane, kot si učenci sami želijo in jih ne silijo, naj vzamejo več. Pomočnica 

ravnateljice bo to željo posredovala v kuhinjo. 

1. c Neprestano pojavljanje uši. Pomočnica ravnateljice je povedala, da je odstranjevanje uši stvar staršev, saj šola nima na 

razpolago zakonitih možnosti, da bi reševala to problematiko. Starši so predlagali, da bi na to temo sklicali roditeljski sestanek, na 

katerem bi bila prisotna tudi ravnateljica.  

Starši ne dobijo povratnih informacij od nekaterih učiteljev, ki jim pošljejo elektronsko pošto in tako ne vedo, ali je učitelj pošto 

sploh prejel. Ravnateljica je obljubila, da bo to informacijo prenesla do vseh učiteljev.  

Starši bi želeli dostop do urnika in nadomeščanj v Lopolisu. Trenutno OŠ Idrija zaradi organizacijskih vzrokov omogoča vpogled v 

redovalnico.  

Starši bi želeli, da bi Občina Idrija uredila tekaško stezo na stadionu. Želeli bi tudi, da bi bili v športni dvorani zagotovljeni pogoji 

za izvajanje treningov gimnastike. Ravnateljica je povedala, da je na Občino Idrija že v začetku šolskega leta naslovila pobudo za 

ureditev stadiona, vendar do danes še ni prejela odgovora. Učenci naše šole so na to problematiko opozorili na otroškem 

parlamentu na Občini Idrija, vendar od župana niso dobili nobenega konkretnega odgovora.  

SKLEP: Svet staršev na Občino Idrija naslovi pobudo, da na stadionu v Idriji uredi tekaško stezo in v športni dvorani 

ustvari pogoje, ki bodo omogočali izvedbo treningov gimnastike. 

Zakaj ni organiziranega smučarskega tečaja? Šola je dolžna organizirati eno šolo v naravi, na OŠ Idrija je to šola v naravi na 

Lošinju v šestem razredu, vse ostalo je nadstandard. Ko je bila pred leti med starši učencev izvedena anketa o tem, ali želijo 

smučarski tečaj, jih več kot tretjina ni želela, da se tak tečaj organizira. Glavni razlogi za tako odločitev so finančne narave. OŠ 

Idrija si prizadeva, da bi vsi učenci, ne glede na finančni položaj staršev, imeli enake možnosti, zato je izvedla tečaj teka na smučeh 

v CŠOD na Vojskem. V primeru interesa večine staršev je OŠ Idrija pripravljena organizirati smučarski tečaj.  

2. a Starši so predlagali, da bi učiteljica, ki trenutno poučuje ta razred, učence poučevala tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Ravnateljica je povedala, da željo podpira, če se z njo strinja tudi učiteljica. 

2. b Predstavnik staršev je opozoril na pojav medvrstniškega nasilja v drugem razredu. Menil je, da je reševanje tovrstne 

problematike preveč počasno in je šolo pozval k hitrejšemu ukrepanju.  

Ravnateljica je vse starše zaprosila, naj v primeru kakršnega koli pojava nasilja o tem takoj obvestijo šolo. 

http://www.zasss.si/


3. b Ali bo izvedeno gostovanje otrok iz Srbije? Ravnateljica je povedala, da so dogovarjanja še v teku, saj se društvo, ki 

gostovanje načrtuje, še ni odzvalo na zadnje poslano sporočilo.  

Izginjajo stvari (dežniki, copati). Včasih učenci vzamejo stvari drugih učencev. Prosijo vse starše, naj bodo pozorni, da res v šoli 

vzamejo le stvari, ki pripadajo njihovem otroku. 

3. c Pohvalili so delo učiteljice, všeč jim je, ker je z učenci že od drugega razreda.  

Koriščenje dopusta v trajanju več kot pet dni. Ravnateljica je pojasnila, da dopust za otroke ne obstaja. Na željo staršev je njihov 

otrok lahko odsoten od pouka tudi več kot pet dni. V tem primeru se starši lahko s pisno prošnjo obrnejo na ravnateljico.  

4. c Pohvalili so delo učiteljic, ki so učence spremljale v CŠOD na Vojsko. Želeli bi, da bi bile fotografije, ki so nastale v času 

bivanja, objavljene na spletni strani šole. 

5. a Ustrezna izobrazba učitelja, ki izvaja DSP. Ravnateljica je povedala, da naj take zadeve starši rešujejo individualno, 

neposredno pri šolski svetovalni službi.  

Pohvalili so prireditev, ki je bila organizirana ob dnevu samostojnosti.  

6. a Ali bo šola kaj ukrenila proti kajenju učencev 7., 8. in 9. razreda pred šolo. Ravnateljica je povedala, da strokovni delavci niso 

zaznali, da bi v času pouka prihajalo do takih dogodkov. Prosila je vse starše, naj nemudoma sporočijo šoli, če opazijo učence v 

času pouka kaditi pred šolo, saj bo le tako mogoče reševati to problematiko. 

8. a Zakaj na sistematske preglede učence spremljajo učitelji? Ravnateljica je povedala, da spremstvo poteka v soglasju s starši, saj 

le-ti večinoma podpirajo takšno organizacijo spremstva. Seveda pa imajo tisti starši, ki tega ne želijo, vso pravico, da to storijo 

sami in za to ni bilo nikoli in tudi ni nobenih ovir.  

8. b Želeli bi, da bi bil na spletni strani šole objavljen seznam pisnih nalog za drugo polletje. Ravnateljica je obljubila, da bo nov 

seznam objavljen takoj naslednji dan.  

Zanima jih, ali potekajo dejavnosti za vpeljavo malih ocen, kot so predlagali jeseni. Ravnateljica je povedala, da je predlog 

predstavila strokovnim aktivom, ki bodo po razpravi odločili, ali bi šola izpeljala ta projekt. Odločitev bo znana v juniju. 

1. in 2. Godovič Starši predlagajo, da bi bil prvi roditeljski sestanek v šolskem letu precej pred sestankom sveta staršev, saj bi tako 

lahko na svet prenesli pobude staršev na roditeljskem sestanku.  

Predstavnik staršev je pohval dejavnosti, ki potekajo na PŠ Godovič in učiteljice za njihovo izpeljavo. Izpostavil je bralni dan z 

Mačkom Murjem, ki je povezal starše, otroke in učiteljice. 

 

 

 

 

 

 

 

Sestanek je bil končan ob 20.00. 

 

 

 

 

Zapisala:                         Predsednica  sveta staršev:    

Mojca Kokošar       Anita Jesenko 

 

Št.: 900-2/2017-2 


