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OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

sestanka sveta staršev, ki je bil v sredo, 26. 9. 2018, ob 17. uri  

na Osnovni šoli  Idrija 

 
Prisotni predstavniki razredov: 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, 5. c, 6. a, 6. c, 7. a, 7. c, 8. a, 8. b, 

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

Odsotni: 1.a, 7. b, OPP1, OPP2 

Opravičil odsotnost: 6. b 

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

Lampe, predstavnika staršev v svetu šole 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

 

 

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 2017/18  

4. Predstavitev LDN za šolsko leto 2018/19  

5. 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 predlagali Martina Pišlarja, ki je kandidaturo sprejel.  

SKLEP: Svetniki so soglasno izvolili Martina Pišlarja za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2018/19. 

Vodenje sestanka je prevzel predsednik. 

 

K točki 3. 

Ravnateljica je podala poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto. Člani sveta staršev so poročilo prejeli kot gradivo za 

sestanek.  

Predstavila je zbirnik odgovorov z roditeljskih sestankov, kjer so starši odgovarjali na vprašanja v okviru samoevalvacije, katere 

cilj je učence naučiti uporabljati vljudnostne fraze v različnih situacijah. Zdenka Skrt je predstavila rezultate NPZ.  

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

 

K točki 4. 

Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2018/19. Med drugim je povedala, da bodo šestošolci zato, ker so bili v šoli v naravi 

v soboto, prosti eno delovno soboto.  

SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili z LDN za šolsko leto 2018/19. 

 

K točki 5. 

-Vladimir Andder je predstavil delovanje in program dela šolskega sklada OŠ Idrija v šolskem letu 2018/19. Starše je povabil, da 

sodelujejo v akcijah, ki jih pripravljajo.  

-Ravnateljica je vse starše povabila na predavanja v okviru Klubu staršev.  

-Starši so opozorili, da spletna stran OŠ Idrija ni posodobljena. Šola se tega zaveda in poskuša stvari urejati čim bolj tekoče. 
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-Učiteljica angleščine je odsotna, ravnateljica že od prvega dne njene odsotnosti išče nadomestilo. Za pomoč je zaprosila sosednje 

šole, aktiv ravnateljev notranjskih šol, združenje ravnateljev, angliste je prosila, naj povprašajo pri kolegih, vprašala je na fakulteto, 

delovno mesto je bilo že dvakrat objavljeno na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje. Ker ji še vedno ni uspelo najti 

nadomeščanja za odsotno učiteljico, je prisotne prosila, naj tudi sami poizvejo o tovrstnem kadru. 

-Ravnateljica je pohvalila izpeljavo akcije Pešbus, s katero so najbolj zadovoljni otroci. 

-Starši so povedali, da imajo probleme z dostopom do eRedovalnice. Zdenka Skrt je povedala, da bo preverila, zakaj prihaja do teh 

nevšečnosti.  

-Staršem učencev, ki živijo na osrednjem območju medveda, pripada nadomestilo za prevoz otroka od doma do postaje, kjer 

učenec vstopi na avtobus. Vsi starši, ki si izplačila nadomestila še niso uredili, naj se obrnejo na tajništvo OŠ Idrija (05 37 262 00, 

osidrija@guest.arnes.si). Informacija o nadomestilu bo objavljena tudi na spletni strani šole. 

-Ravnateljica je starše zaprosila, naj predstavniki razredov vprašanja za svet staršev posredujejo do tri dni pred sestankom na 

elektronski naslov osidrija@guest.arnes.si, saj se bo tako lahko pozanimala o podrobnostih in bo lahko pripravila celovite 

odgovore. 

-Ravnateljica je povedala, da bo v soboto, 29. 9. 2018, na matični šoli v sodelovanju z gasilci in reševalci izpeljana vaja evakuacije. 

Gasilci bodo pri izvedbi vaje uporabili dim, ki je narejen na vodni osnovi. Ta dan bo v šoli organizirana malica, kosila ne bo, prav 

tako ne bo podaljšanega bivanja. 

-Šola je vključena v projekt Inovativna pedagogika, v katerem bodo učenci pri pouku uporabljali sodobno tehnologijo. V ta namen 

je bilo v šoli napeljano novo brezžično omrežje. 

-Od Občine Idrija je ravnateljica zahtevala in tudi dobila pisno zagotovilo, da bo sistem ogrevanja, ki je bil čez poletje opremljen z 

novo tehnologijo, deloval.   

-Sanacija šole, ki naj bi potekala naslednje leto, bo predvidoma vsebovala menjavo stavbnega pohištva, izolacijo (pogojno), 

ureditev podstrešja za knjižnico.  

-Ravnateljica je starše pozvala, naj spremljajo spletno stran, kjer so napotki za varno rabo interneta (https://safe.si/).  

 

Sledila so vprašanja in pobude predstavnikov posameznih razredov: 

1. b  
-Starši so se pritožili, da je eden od vodnikov Pešbusa preveč strog do otrok in jih tudi ni opozoril na prečkanje ceste. 

-Varstvo otrok med počitnicami. Ni mogoče, ker zanj ni zakonske osnove. 

-Domače naloge v podaljšanem bivanju. Zdenka Skrt je povedala, da se je v oddelku potrebno z nekaterimi učenci ukvarjati več, 

zato morda vsi učenci ne naredijo domače naloge. Učenci se še uvajajo na samostojnost, izdelava domače naloge je odvisna tudi od 

vsakega posameznega otroka.  

-Zakaj gredo na športni dan Pod Golicami, tak športni dan je premalo zahteven? Cilj športnega dneva je predvsem gibanje in 

druženje učencev.  

 

2. a  

-Predstavnica je posredovala vprašanje mame učenca, kako šola pomaga otrokom, da ne nosijo domov preveč delovnih zvezkov 

oziroma ali je nujno potrebna taka količina delovnih zvezkov. Predstavnica se je strinjala, da so torbe težke, sama pa tudi meni, da 

naj bi učenci počasi začeli prevzemati odgovornost za spremljanje urnika in puščali doma stvari, ki jih na določen dan ne 

potrebujejo. Zdenka Skrt je pojasnila, da teža torbe običajno ni večja samo na račun delovnih zvezkov, saj učenci v njih po svoji 

volji prenašajo tudi dosti drugih, za šolo ne nujnih stvari. Predstavnica je predlagala, da bi šolske potrebščine, kot so npr . vodene 

barvice, voščenke, kolaž papir in podobno uporabljalo več učencev skupaj, nabavila pa bi jih šola. Po razlagi računovodstva šole to 

ni mogoče. Po predlogu, da bi neporabljene šolske potrebščine ob koncu šolskega leta hranili v šoli in jih uporabljali v naslednjem 

šolskem letu, je prevladalo mnenje, da to lahko stori vsak učenec sam. 

 

2. g  
-Želeli bi si športnih dejavnosti na PŠ Godovič, ker ni več projekta Zdrav življenjski slog. Šola bo z učitelji PŠ Godovič poiskala 

možnosti. 

 

3. a  

-Starši menijo, da zaupajo šoli kot inštituciji in bi bilo uporabniško prijazno, da z enim podpisom podajo vsa soglasja, ki jih mora 

šola pridobiti. S tem bi poenostavili birokratsko delo. Za primer so dali Google, ki vsebuje ogromno aplikacij , pa je za soglasje 

dovolj en "strinjam se" za vse. Ravnateljica je povedala, da so učenci 3. in 6. dobili več obrazcev, ker bodo učenci vključeni v 

projekt v organizaciji ZD Idrija.  

 

4. c  
-Starši želijo, da bi na šoli zmanjševali uporabo plastenk. Davorin Lampe je predlagal, da bi vse plastenke, ki jih učenci porabijo na 

enem dnevu dejavnosti, zložili na kup in tako učencem nazorno prikazali, koliko plastike so uporabili. Metka Rupnik je predlagala, 

da bi ponovili akcijo, ki je bila pred leti izpeljana v sodelovanju s Komunalo Idrija. V akciji je bila predstavljena poraba vode.  

SKLEP: Starši predlagajo, da OŠ Idrija ukine plastenke na dnevih dejavnosti. Učenci naj sami prinesejo vodo. Vsi 

predstavniki staršev v svetu staršev obvestijo ostale starše o tem sklepu. 
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6. b  
-Pohvalili so izvedbo letošnje Šole v naravi na Lošinju. Otroci so bili zadovoljni z izkušnjo.  

-Mama učenca se je pritožila, da je učenec prinesel iz šole v naravi uši in naj bi bili v hiškah ščurki. Ravnateljica je povedala, da 

učitelji spremljevalci niso opazili ščurkov, po hišicah so bile občasno živali, ki se normalno nahajajo v takih krajih. Uši se na šoli 

pojavljajo ves čas, šola ob pojavu vedno obvesti starše, ki so odgovorni za pregledovanje lasišč in odpravo uši. 

-Pritožili so se nad dolgimi čakalnimi vrstami pri kosilu. Ravnateljica je povedala, da je deljenje kosila organizirano optimalno 

glede na obstoječe stanje. V primeru, da imajo učenci po končanem pouku dejavnosti (npr. glasbeno šolo), se lahko obrnejo na 

dežurnega učitelja, ki jim omogoči, da ne čakajo v vrsti. 

 

6. c  
-Pohvalili so šolo v naravi na Lošinju. Zdenka Skrt je povedala, da so tudi vsi učitelji spremljevalci pohvalili učence. 

 

8. c  
-Starši prosijo, da bi se učencem, ki so vključeni v varstvo pred izbirnimi predmeti, omogoči predčasen odhod kosilo. Starši, ki 

želijo, da otrok v času čakanja na izbirni predmet kosi doma, naj otroku napišejo sporočilo in otrok bo lahko odšel domov. 

 

PPVI  

-Predstavnica je pohvalila obiske ravnateljice in njeno druženje z učenci. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sestanek je bil končan ob 19.30. 

 

 

        Predsednik sveta staršev: 

        Martin Pišlar 

Zapisala: 

Mojca Kokošar        


