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OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

ZAPISNIK 

sestanka sveta staršev, ki je v sredo, 24. 5. 2022, ob 17. uri, 

potekal v predavalnici OŠ Idrija 

 

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

g,  Zavratec, NIS 2                                       

Opravičil odsotnost: 1. a, 2. a, 4. c, 5. b, 5. c,  6. b, 8. a, 8. b, 8. c,  9. b, NIS 1  

Odsotni: 3. in 4. g, PPVI                                     

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

Zapisnikar: Barbara Leskovec Močnik 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje  

2. Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za prihodnje šolsko leto  

3. Predlog nadstandardnih storitev v šolskem letu 2022/23  

4. Pobude in predlogi 

 

K točki 1. Pripomb na zapisnik prejšnje seje ni bilo. 

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

K točki 2. 

Člani sveta staršev so predhodno po e-pošti prejeli seznam vseh učnih gradiv, predvidenih za šolsko leto 2022/2023. Ravnateljica je 

povedala, da se sama vsebina gradiv glede na lansko leto ni bistveno spremenila, je pa cena gradiv višja, saj se je cena nekaterih 

učnih gradiv povišala tudi do 10 eur za posamezen razred. Povedala je, da učna gradiva za prvo triado ostajajo brezplačna. Poudarila 

je, da so pri izbiri gradiva na šoli iskali optimalne rešitve, cene izbranih gradiv pa so primerljive s sosednjimi šolami. Kot je že 

večkrat povedala, naj se tudi ostali učni pripomočki, ki so še uporabni ne kupujejo na novo, vsako šolsko leto.  
Predstavnica 9. a in Aktiva svetov staršev notranjskih OŠ je potrdila, da je imela OŠ Idrija glede na raziskavo ZASSS o skupnih 

nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 2021/22 drugo najnižjo skupno nabavno ceno znotraj 

ASSNOŠ. Povedala je, da naj bi šole na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov v informacijski sistem COBISS 

evidentirale seznam učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev, vključno s cenami. Delovna skupina za učna gradiva ZASSS 

je podatke pregledala in ugotovila, da v sistem niso vnesena vsa gradiva ali ta niso vnesena pravilno. Tako na podlagi teh podatkov 

ni mogoče pridobiti merodajnih analiz o dejanskih cenah učnih gradiv na nacionalnem nivoju. Tako še vedno ostaja aktualna 

raziskava skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov, ki jo vsako leto pripravi ZASSS na podlagi posredovanja podatkov, potrjenih s 

strani svetov staršev posameznih OŠ. Izmed staršev je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj se podatki o cenah zbirajo. Razen za učence 

prve triade starši financirajo delovne zvezke in druga učna gradiva. Ne gre za poseganje v avtonomijo učiteljev pri izbiri učnih gradiv, 

pač pa za preglednost podatkov, spremljanje ne dovolj uporabljenih (izpolnjenih) delovnih zvezkov, teže šolskih torbic. Povedala je 

tudi, da se cene učnih gradiv glede na celotno državo še vedno razlikujejo po posameznih regijah; se je pa skupna nabavna cena   

(1. do 9. razred skupaj) od leta 2011 do leta 2021 znižala iz 748 eur na 455 eur (vir: ZASSS).  

Ravnateljica je povedala, da je težko dobiti primerne delovne zvezke, saj se glede na prenovljene učne načrte delovni zvezki niso 

prenovili. Problem je v nižjem izobrazbenem standardu, kjer sploh ni ustreznega gradiva glede na učni načrt. Predsednik sveta 

staršev, predstavnik 7.b je predlagal, da se spodbudi starše, ki še niso porabili bonov, da bone unovčijo za nakup učnega gradiva.   

SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2022/2023 

 

K točki 3. 

Ravnateljica je povedala, da sledijo načinu izvajanja nadstandardnih dejavnosti, kot so bile planirane pretekla šolska leta. Tako bodo 

v okviru CŠOD izvedene nadstandardne dejavnosti za drugošolce, četrtošolce, šestošolce (Nerezine) in osmošolce. Raziskovalna 

tabora bosta organizirana za drugo in tretjo triado. Plavanje (1. – 3. r) in smučanje (4., 5. r) se bo izvedlo v dveh terminih za OŠ 

Godovič v CŠOD. Plavalni tečaj od tretjega do petega razreda. Ostale nadstandardne dejavnosti ostajajo enake, kot pretekla leta. 

Problemi nastajajo pri pridobivanju istočasnosti terminov tudi zaradi vse dražjih prevozov, vendar jih poskušajo na šoli optimalno 

uskladiti.  

V nadaljevanju je pomočnica ravnateljice Zdenka Skrt predstavila katere nadstandardne dejavnosti so bile še izvedene to šolsko leto 

od meseca februarja naprej. Povedala je, da so se po planu izvajali tudi sistematski pregledi. V živo so bile izvedene šolske prireditve, 

predstave, druženja, tekmovanja, razne dejavnosti na temo branja, preventive v prometu in otroški parlament. Na šoli je bilo izvedenih 
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veliko delavnic na temo preventive glede  medvrstniškega nasilja, komunikacije, samopodobe, alkohola, strpnosti… Vsi učenci šole 

so bili seznanjeni, kaj je TOM telefon in njegova vloga. Povedala je, da bodo na šoli 26. maja gostili Hišo eksperimentov in povabila 

starše na udeležbo na popoldanskih terminih. 

Ravnateljica je v nadaljevanju povedala, da je v času korone pod mentorstvom učitelja Davida Steguja, v okviru filmskega krožka, 

nastal film "Ta wanajn". Ogled premiere bo brezplačno organiziran za vse učence (6. – 9. r) in tudi za širšo javnost. Ravnateljica 

starše ob ogledu filma vzpodbuja k darovanju  prostovoljnih prispevkov za šolsko sklad. 

Predstavnica staršev je prosila, če bi se predavanja za starše zaradi časovne stiske staršev lahko posnela. Ravnateljica je povedala, 

da je odvisno od predavatelja, če dovoli snemanje. Tukaj nastane problem predvsem zaradi varovanja osebnih podatkov.  

Pomočnica ravnateljice Zdenka Skrt je povedala, da se je predavanj za starše kljub trem opomnikom udeležilo zelo majhno število 

staršev, največ 25. Med starši je bila izvedena anketa na temo predavanja za starše. Anketa je bila razposlana  na 1000 e-naslovov, 

nanjo je odgovorila le slaba petina staršev, med katerimi so bili tudi učitelji starši. Zdenka Skrt je rezultate ankete podrobneje 

predstavila. S strani staršev je bila dana tudi pobuda, da bi se predavanja organizirala za celotno družino. Predstavnica staršev je 

vprašala o smiselnosti takih predavanj glede na to, da so za šolo plačljiva. Predlagala je, da bi se ta denar rajši porabil za druge 

namene. Ravnateljica je povedala, da se na šoli pojavljajo različni problemi, zato se organizirajo predavanja, ki so v interesu in v 

dobro otrok. Predstavnica 9. a  je pohvalila izvedeno anketo, saj je šola na ta način dobila dodatne informacije, zakaj se predavanj 

udeleži tako majhno število staršev.  

SKLEP: Člani sveta staršev so se soglasno strinjali s predlaganimi nadstandardnimi dejavnostmi šole v šolskem letu 

2022/2023 

 

K točki 4 

Ravnateljica je povedala, da je za naslednje šolsko leto predviden upad učencev. Posledično bosta samo dva oddelka prvošolcev.  Še 

vedno se predvideva, da bo na šoli okrog 700 učencev. Opozorila je na spremembo v novem šolskem koledarju  glede zimskih 

počitnic, ki so predvidene od 6. 2. 2023 do 10.2. 2023 in 13. 2. 2023. Spomnila je tudi, da vrednost daril učiteljem ob koncu šolskega 

leta ne sme presegati 50 eur. Predstavnica 9. a je predlagala, da se enostavno prepove kupovanje daril učiteljem in se rajši pripravi 

darila domače izdelave. Ravnateljica je opomnila še na pozabljene predmete na vhodu v šolo iz dvorišča. 

Ravnateljica je v nadaljevanju povedala, da so na šoli vključeni v projekt digitalne kompetentnosti, zato se bo izvedla anketa med 

učenci 6., 7. in 8. razreda. Na šoli bi radi izvedli tudi anketo, za katero so dobili prošnjo študentke na temo medvrstniškega nasilja in 

obnašanja. Šola bo staršem poslala soglasja za izvedbo ankete. Za sodelovanje pri tej anketi so se odločili, ker je zaznan zelo velik 

porast medvrstniškega nasilja, tako na šoli, kot v celotni Sloveniji. Ravnateljica opozarja še na ostale probleme, ki se vse pogosteje 

pojavljajo na šoli. To je laganje med učenci, tako starejšimi kot mlajšimi, kajenje (vajpanje) po straniščih, alkohol, poškodovanje 

predmetov na šoli. Starši so individualno s temi problemi seznanjeni. Predstavnik staršev je povedal, da bi bilo potrebno kljub 

priznanju stvari sankcionirati, vendar zato ni pravega orodja.  Ravnateljica je povedala, da so na šoli v prenovi vzgojnega načrta in 

šolskih pravil. Pri pripravi so razmišljali v smeri, da ni sankcija samo vzgojni ukrep. Učenci bi morali povrniti poškodovane stvari v 

prvotno stanje in izdelati plakate in predstavitve na temo in nevarnosti svojega početja. Povedala je, da je odvisno od primera do 

primera, za vsako tako izvedbo ukrepa pa je potrebno tudi soglasje staršev. Predstavnica 9. a je predlagala, da bi bili pri prenovi 

vzgojnega načrta in pravil udeleženi tudi starši, saj bodo starši le tako pripravljeni sodelovati pri ukrepih. Ravnateljica je povedala, 

da bo načrt najprej izdelan s strani učiteljev, septembra pa se k pripravi povabi tudi starše. Povedala je še, da so se po vrnitvi otrok 

nazaj v šolo pokazale velike stiske nekaterih otrok zaradi nasilja tudi s strani domačega okolja.  

 

Ravnateljica je v nadaljevanju  odgovorila  še na vprašanja, ki so bila na šolo posredovana preko elektronske pošte.  

 

Predstavnica 8. a predlaga, da bi na šoli spet organizirali šolski ples za vse oddelke 9. razreda, za katerega so bili učenci v teh letih 

zelo prikrajšani. Povedala je, da na OŠ Spodnja Idrija to že izvajajo. Zanima jo tudi, kaj se dogaja z učiteljico glasbenega pouka 

(glede na zadnji dopis v zvezi z ocenjevanjem). Ravnateljica je povedala, da so se glede šolskega plesa z učenci pogovarjali, vendar 

so se učenci sami odločili, da zaradi preveč obveznosti plesa letos ne bodo organizirali. Kar se tiče učiteljice glasbenega pouka, je 

učiteljica trenutno odsotna. Se je pa zaradi prijave na inšpektorat negativna ocena ali ocena na željo posameznega učenca razveljavila, 

za kar so bili starši 8. razreda z dopisom obveščeni. Učenci, katerim se je ocena razveljavila, bodo naslednji teden ocenjeni pri drugi 

učiteljici. 

 

Ravnateljica je povedala, da bo 10. junija v Idriji organiziran dan hokeja, na katerem bodo v dopoldanskem času sodelovali tudi 

učenci 9. razreda OŠ Idrija, v popoldanskem času pa bo organizirano ekipno tekmovanje tudi za starše, učence in učitelje.  

 

Predstavnik 9. b sprašuje, ali se bo z naslednjim šolskim letom zaradi trenda podražitev cena malic in kosil povišala. Ravnateljica je 

povedala, da ceno malice določa ministrstvo in je že predviden dvig cene. Kosila spadajo pod tržno dejavnost, kar pomeni, da se 

pokrivajo iz lastnih sredstev, zato bodo z naslednjim šolskim letom primorani cene povišati. 

 

Starši 4. c sprašujejo zakaj je bil znesek prevoza na CŠOD Vojsko tako visok (20 eur). 

Ravnateljica je povedala, da jim je kljub dopisu s strani prevoznika Nomago d.o.o., da cene povišujejo za 28%, cene uspelo obdržati 

na sedanji pogodbeni ravni, saj ni bilo pravne podlage za dvig cen. Pogodba je veljavna do konca koledarskega leta. Cena prevoza 

za učence III. trade, ki so se udeležili teka na smučeh na Vojskem, je bila zaradi prvotno napovedane podražitve s strani družbe 
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Nomago d.o.o. previsoko zaračunana, zato so račun zavrnili. Razlika  preveč plačanega prevoza bo zato učencem povrnjena po 

prejemu dobropisa. Položnice za 4. razred CŠOD Vojsko pa starši še niti niso prejeli. 

 

Predstavnica 8. b je izpostavila problem pri predmetu slovenščine, katerega poučuje učitelj. Povedala je, da otroci ne pridobijo dovolj 

znanja slovenskega jezika, kar posledično vodi do slabih ocen. Meni, da je bil že sam test na šestih straneh preobsežen. Ravnateljica 

je obljubila, da bo preverila v kakšnem obsegu je bil sestavljen test. (Ravnateljica je pri učitelju preverila glede testa. Test je bil na 

šestih straneh, dve strani sta vsebovali besedilo (tekst in pesem), na katera so bila vezana vprašanja v testu. Rezultati testa so bili v 

povprečju, kot ostali testi do sedaj.) Starši tudi prosijo, da se testi ne bi postavljali takoj po počitnicah ali praznikih. Ravnateljica je 

obrazložila, da se praviloma testov po počitnicah, praznikih ne piše. Žal se pa vedno ne izide (edina ura predmeta je ravno po prostih 

dneh, v tednu je že napovedan test). 

 

Predstavnica 9. a. je povedala, da je novi predsednik Aktiva svetov staršev notranjskih OŠ (ASSNOŠ) Bojan Pivka iz OŠ Cerknica. 

Anita Jesenko v prihodnjem letu nima več otrok v OŠ Idrija in zaključuje mandat predstavnice sveta staršev v ASSNOŠ, zato se 

zahvaljuje za tvorno sodelovanje v svetu staršev in vodstvu šole. Predstavnike sveta staršev je povabila, da razmislijo, kdo bo zastopal 

svet staršev OŠ Idrija v prihodnje. Povabila je, da se ji kdo pridruži že na naslednji seji, ki bo 7. junija. Povedala je tudi, da je bila v 

maju skupščina Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in strokovni posvet na temo »Pogled staršev na kakovost vzgoje in 

izobraževanja«. Med zunanjimi govorci so bili: dr. Mateja Brejc (visokošolski zavod DOBA), Tanja Taštanoska (Urad za razvoj in 

kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport) in dr. Simon Slokan (glavni inšpektor za področje šolstva). 

Vsi so izpostavili pomen sodelovanja tudi staršev v sistemu kakovostnega izobraževanja. Dr. Slokan je pripravljen na aktivno 

sodelovanje s šolami. Predstavnica 9. a. je zato predlagala, da bi ga povabili na OŠ Idrija, kjer bi skupaj starši in zaposleni (lahko 

tudi s sosednjih šol) sooblikovali srečanje na temo pristojnosti delovanja staršev v šoli, kje so meje med starši in učitelji -  v smislu 

kako lahko skupno delujejo v korist otrok. Prosila je vodstvo šole, da se tudi v prihodnje na dnevni red sej svetov staršev vedno uvrsti 

točka o delovanju staršev v organih šole in v ASSNOŠ in ZASSS. 

Pomočnica ravnateljice Zdenka Skrt je starše opomnila na podpis soglasja za športno zdravstveni karton, da se lahko podatki  s strani 

šole vnašajo v sistem SLO FIT. Vzpodbuja, naj se starši  registrirajo in pregledajo kakšen je napredek njihovih otrok na tem področju.  

  

Predstavnik šolskega sklada je povabil k pridobivanju sredstev za šolski sklad, saj je zelo veliko zahtev, sredstev pa ni dovolj. Povabil 

je, da bi se sredstva zbirala tudi ob premieri filma "Ta wanajn". 

 

Ravnateljica je povedala, da za knjižnico še vedno čakajo na uporabno dovoljenje. Predvideva se selitev septembra s soudeležbo 

učencev pri selitvi. Na otvoritev bodo predstavniki staršev zagotovo povabljeni.  

 

Ravnateljica se je ge. Aniti Jesenko, predstavnici 9. a, predstavnici Aktiv sveta staršev notranjskih OŠ (ASSNOŠ) in predstavnici 

Zveze aktivov sveta staršev Slovenije (ZASSS), ob koncu njene predstavniške vloge v OŠ Idrija lepo zahvalila in ji ob tej priložnosti 

izročila simbolično darilo.  

 

 

 

 

 

Sestanek je bil končan ob 18.56  

        Predsednik sveta staršev: 

                         Martin Pišlar 

Zapisala: 

Barbara Leskovec-Močnik  
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