
 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

sestanka  sveta staršev, ki je bil 9. 6. 2015 ob 17. uri  

na Osnovni šoli  Idrija 

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

Zavratec, NIS  

Opravičili odsotnost: 1.c, 5. a, 9.a, 9.b, 1.g 

Odsotni: 3.c, 6.b, 7.c, 8.b, PPVI 

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

predstavnica staršev v svetu šole 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

 

Overovatelja zapisnika:  
Renata Žugič Jurman, Bernarda Tušar 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika predhodne seje 

2. Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učbeniških gradiv  

3. Predlog nadstandardnih storitev v novem šolskem letu  

4. Novosti v šolskem letu 2015/16 

5. Pobude in predlogi 

6. Vzgojni načrt šole – delavnica (vodi Anita Jesenko) 

 

 

K točki 1. 

Na zapisnik prisotni nimajo pripomb. Člani sprejmejo 

SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev. Sklep pod točko 3. se dopolni tako, da se odslej glasi:  

Ustanovi se delovna skupina, ki pomaga pri preoblikovanju Vzgojnega načrta in Pravil OŠ Idrija. Predstavniki staršev so 

Davorin Lampe, Branko Vončina, Metka Rupnik, Anita Jesenko, predstavniki učiteljev pa Maja Bežek, Renata Hvala, 

Erika Kavčič, Nada Božič in Anita Vihtelič Janež.  

 

K točki 2. 

Ravnateljica predstavi predlog nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učbeniških gradiv za šolsko leto 2015/16. Skupna 

nabavna cena se je pri večini razredov znižala. Pri zgodovini bo uporaba delovnega zvezka pogojena z menjavo učbenika. Če bo 

šoli uspelo nabaviti nove učbenike za zgodovino, delovni zvezek ne bo potreben. Takoj, ko bo šola imela informacijo, bo o tem 

obvestila starše. Svetniki sprejmejo  

SKLEP: Svet staršev potrdi skupno nabavno ceno učbenikov.   

 

K točki 3. 

Ravnateljica predstavi stroške nadstandardnih storitev v tem šolskem letu. 

V naslednjem šolskem letu bo šola organizirala tečaj teka na smučeh za 3. in 4. razred na Vojskem, bivanje v CŠOD Medvedje 

Brdo za 2. razred,  učenci 7. razreda bodo odšli v CŠOD v slovensko primorje. Šola v naravi bo organizirana na Lošinju. Obvezno 

plavanje za 3. razred bo v bazenu v Logatcu. Plavanje za učence 4. in 5. razreda bo organizirano v bazenu Cerkno. Tabori za 

nadarjene bodo v Cerknem in Medvedjem Brdu. Cena bo odvisna od števila otrok. Šola si bo prizadevala, da bo s pomočjo 

subvencij udeležbo na nadstandardnih dejavnosti omogočila vsem učencem. 

 

K točki 4.  

V šolskem letu 2015/16 bodo v 4. in 5. razredu uvedeni neobvezni izbirni predmeti nemščina, šport in tehnika. V 1. razredu bo 

uveden neobvezni izbirni predmet angleščina (o uvedbi le tega je bila šola obveščena 5. 6. 2015). Število oddelkov bo v novem 

šolskem letu isto, šolo bo obiskovalo nekaj več otrok.  

 



K točki 5. 

Ravnateljica pove, da je LDN v celoti realiziran. V šolskem letu je bilo izrečenih deset vzgojnih opominov. Ravnateljica pove, da 

zaradi daljše odsotnosti učiteljice fizike sama poučuje fiziko, saj je ob koncu šolskega leta to najboljša rešitev. Prisotne seznani, da 

so na igrišču v sodelovanju z Vrtcem Idrija postavljena nova igrala. Pove, da so iz Občine Idrija želeli informacijo, če bi bilo 

mogoče ukiniti prve prevoze vozačev. Šola je pojasnila, da ukinjanje prevozov ni mogoče. Ravnateljica je starše vozačev pozvala, 

naj učence spodbujajo, da hodijo v varstvo vozačev. Predstavnica staršev, ki ima otroka vozača je povedala, da razmere, v katerih 

se otroci vozijo z avtobusom na Gore, niso varne, saj učenci v avtobusu tudi stojijo. 

Ravnateljica poda neuradno poročilo o NPZ. Pove, da v 6. razredu med učenci ni bilo interesa za vpogled v rezultate v NPZ, 

udeležilo se ga je le okrog  60 procentov učencev. Opozori starše, da so nekateri učenci izdelke, ki so jih izdelali pri likovni vzgoji, 

pometali v Idrijco in predlaga, naj starši preverijo, če so učenci prinesli izdelke domov. Kot vsako leto se je tudi v tem šolskem letu 

nabralo precej pozabljenih oblek. Vsi najdeni predmeti so razstavljeni pri vhodu, starši naj opozorijo otroke, naj pogledajo, če je 

med njimi tudi kakšen njihov. Šola sicer po preteku določenega časa izgubljene predmete, ki jih nihče ne dvigne, podari v 

dobrodelne namene. Ravnateljica še pove, da bo redovalna konferenca za 9. razred 10. 6. za ostale razrede pa 16. 6. 2015.  

Anita Jesenko povabi starše, naj spremljajo delovanje ZASSS preko e novic. ZASSS je ob četrti obletnici ustanovitve dne 8. 6. 

2015 pripravilo tiskovno konferenco.  

Vprašanja staršev: 

 

1. b: starše zanimajo neobvezni izbirni predmeti. Ravnateljica pove, da bodo v naslednjem šolskem letu organizirani v 1. ter 4. in 5. 

razredu. Se zahvali PD Jurko Gore.  

2. b: oče učenca, ki se je v šoli poškodoval, ni bil zadovoljen s postopkom reševanja zadeve. Prisotni se seznanijo z vsebino 

pritožbe. Ravnateljica pove, da je take primere smiselno reševati konkretno in takoj, ko nastanejo. Očeta vabi, da se oglasi pri njej. 

Tudi sicer se poškodbe in nujna stanja učencev in zaposlenih rešuje glede na okoliščine, v katerih nastanejo. Starši so običa jno o 

nastali poškodbi obveščeni takoj. 

2. c: starši menijo, da bi proslava za materinski dan bila lahko organizirana dan prej ali kasneje, saj so se bili prisiljeni stiskati v 

premajhnem prostoru.  

5. b: starše zanima, ali je vodstvo šole seznanjeno s stanjem v razredu. Ravnateljica pove, da je vodstvo seznanjeno s problematiko 

in da že ukrepa. 

4. 5. Godovič: pove, da so starši prosili, da bi 7. razred ne odhajal v CŠOD v tednu pred veliko nočjo. Zdenka Rejc pojasni, da šola 

nima vpliva na izbor terminov, saj le te določi CŠOD. Šola potem lahko dobljen termin potrdi ali pa ga ne potrdi. 

Metka Rupnik se zahvali Aniti Jesenko za delo v ASSNOŠ. 

Davorin Lampe poda poročilo o delovanju šolskega sklada in načrtih. Da pobudo, da bi bili prostovoljni prispevki vključeni kar na 

položnico, s katero starši poravnavajo svoje obveznosti do šole. Prisotni predlagajo, da bi predstavniki staršev vse starše v razredu 

k sodelovanju pri akcijah šolskega sklada povabi po elektronski pošti. Želeli bi si tudi več sodelovanja med svetom staršev in 

šolskim skladom in čim večjo prisotnost predstavnikov staršev na sestanku sveta. Menijo, da bi morali biti predstavniki razredov 

več let v svetu staršev, saj se sicer vedno znova ponavljajo ista vprašanja.  

 

K točki 6. 

Anita Jesenko vodi odprto razpravo z delom sveta staršev o pomenu Vzgojnega načrta za delo in življenje na šoli. Izhodišče 

razprave je, kako uresničiti vizijo šole "S prijatelji do znanja" in slediti vrednotam šole. Prisotni izpostavijo nekatere konstruktivne 

predloge za doseganje uresničitev vzgojnih ciljev. Osnova za razvoj je dobro sodelovanje med učenci, učitelji in starši ter 

ponotranjenje vzgojnih ciljev vseh vpletenih. Na osnovi razprave bodo udeleženci pripravili poročilo, ki ga bodo posredovali v 

širšo razpravo vsem predstavnikom sveta staršev in posebni delovni skupini. 

 

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 

Mojca Kokošar       Anita Jesenko 

 

 

Overili: 

 

Renata Žugič Jurman 

 

 

 

 

Bernarda Tušar 


