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ZAPISNIK 
sestanka sveta staršev  8. 6. 2017 ob 17. uri na Osnovni šoli  Idrija 

 
Prisotni: predstavniki razredov: 1. a, 1. b, , 2. b, 3. a, 3. c, 4. a, 4. c, 5. a, 5. b, 5.c, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. c, 8. a, 8. b, 9.a, 9. b, 9. c, 
1. in 2., 3., 4. in 5. PŠ Godovič, PŠ Zavratec 
Opravičili odsotnost: predstavniki razredov: 2.a, 4.b 
Odsoten: 1.c, 2. c, 3. b, 7.b, 8. c, ONIZ, PPVI 
Ostali prisotni: Ivica Vončina, ravnateljica, Zdenka Rejc, pomočnica ravnateljice, Zdenka Skrt, pomočnica ravnateljice ter Metka 
Rupnik, predstavnica staršev v svetu zavoda OŠ 
Zapisnikar: Ana Lapajne 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 
3. Predlog nadstandardnih storitev v novem šolskem letu 
4. Novosti v šolskem letu 2017/18 
5. Poročilo o delovanju Aktiva sveta staršev notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev Slovenij 
6. Pobude in predlogi 

 
K točki 1.  
V skladu s sklepom iz 6. točke zapisnika z dne 7. 3. 2017 (ureditev stadiona  in telovadnic) je ravnateljica povedala, da je šola na 
Občino Idrija naslovila dopis. Odgovor župana je prejela šele po tretjem pozivu in iz odgovora je razvidno, da bo občina izvedla 
projekt izgradnje 100 m tekaške steze na stadionu in ga bo vključila v proračun takoj, ko bo to mogoče. Direktor Komunale in 
ravnateljica sta si ogledala stanje telovadnic, ki jih ima v uporabi OŠ Idrija. Ravnateljica je naredila popis opreme, ki bi jo 
potrebovali, a je po navedbi direktorja Komunale realizacija nakupa opreme in funkcionalne preureditve prostorov še daleč. 
Ravnateljica je povedala, da sedanji 2. a prihodnje leto ne bo imel iste učiteljice kot letos.  
Starše je seznanila, da bodo v času od 15. 6. do 18. 6. 2017 v Idriji gostovali učenci iz Srbije. 
Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik. 
SKLEP: Člani sveta staršev so potrdili zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
 
K točki 2. 
Ravnateljica je povedala, da bodo v novem šolskem letu učenci 1. razreda prejeli brezplačne delovne zvezke. Cena kompleta DZ za 
1. razred je 33 €, ker pa šola nabavi večjo količino kompletov, založba da popust v vrednosti 3 €. Gradivo bodo otroci dobili v šoli, 
saj bo last šole in ga bodo morali konec šolskega leta vrniti. V primerjavi z lanskim letom je cena gradiv nižja. 
Predstavniki razredov so pridobili podatke o izpolnjenosti delovnih zvezkov, kot je bilo dogovorjeno. Opazili so, da se izpolnjenost 
delovnih zvezkov razlikuje od učitelja do učitelja. Prav bi bilo, da se zadevo spremlja že preko leta in ne samo konec leta. Nekateri 
učitelji dajo pred koncem leta več nalog za reševanje v delovnih zvezkih, tudi čez počitnice. Pri slovenščini, kjer sta dva delovna 
zvezka, se pogosto zgodi, da je prvi izpolnjen, drugi pa precej manj. Poročajo tudi o tem, da ko učitelj ugotovi, da so delovni 
zvezki prazni, odredi izpolnjevanje čez praznike oziroma tedenske počitnice in to ne za tekočo snov ampak za snov, ki je bila 
obravnavana že precej časa nazaj in za katero so že pisali test. 
Predstavnike 6. razreda zanima, ali je res potreben delovni zvezek za gospodinjstvo, saj je od skupno 58 strani izpolnjenih samo 13 
in še te delno. Podobno je tudi pri biologiji v 8. razredu. 
Predsednica sveta je predstavila predlog nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18. Člani sveta 
staršev so predlog nabavnih cen prejeli kot gradivo za sestanek sveta.  
SKLEP: Svet staršev je potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18. 
 
K točki 3. 
Ravnateljica je prisotne seznanila z  nadstandardnimi storitvami v novem šolskem letu. Odslej bodo v CŠOD vsako leto hodili 
učenci 2., 4. in 8. razreda. Učenci 2. razreda gredo v aprilu na Medvedje Brdo, 4. razreda v januarju na Vojsko, učenci 8. razreda 
grdo v oktobru v Kranjsko goro in Planico. Učenci 6. razreda bodo, kot doslej, šli v šolo v naravi na Lošinj in sicer od 11. 9. 2017 
do 16. 9. 2017. Za učence 3. razreda bo v maju organiziran plavalni tečaj v Logatcu. Za učence 4. in 5. razreda bo tečaj organiziran 
v Cerknem, datum še ni določen. V aprilu bosta organizirana tabora za nadarjene učence, in sicer za III. triado v Cerknem, za II. 
triado na Medvedjem Brdu. 
 



K točki 4. 
Drugo leto bo 18 izbirnih predmetov v 22 skupinah. Za neobvezne izbirne predmete so bili izbrani šport, tehnika in nemščina, na 
PŠ Godovič pa umetnost. Za italijanski jezik je bilo premalo zainteresiranih. Drugo leto bo v tretjem razredu obvezni predmet 
angleščina.  
Nekateri učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, bodo izkoristili možnost oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov. 
NPZ bo po novem tudi v 3. razredu. Potrebno bo veliko usklajevanja pri organizaciji, saj bodo NPZ istočasno pisali učenci 3., 6. in 
9. razreda, katerim je potrebno zagotoviti mir in tišino. Pomočnica ravnateljice je predstavila mnenje učitelja Matjaža Kerčka o 
letošnjem NPZ, ki pravi, da je bil test dobro zastavljen, vendar vrednotenje ni bilo primerno. Ravnateljica je predstavila okvirne 
procentualne dosežke naših učencev na NPZ  in jih primerjala z rezultati na državnem nivoju. 
Starši predlagajo, da bi bilo morda smiselno predstaviti uspeh na NPZ iz 9. razreda glede na uspeh iz 6. razreda. Ravnateljica je 
povedala, da to šola že vsa leta dela. 
 
K točki 5. 
Anita Jesenko je podala poročilo o delu staršev v Aktivu svetov staršev notranjskih OŠ in Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije 
(ZASSS). Če kdo želi, mu lahko predsednica pošlje gradivo delovne skupine. Aktiv se bo zopet srečal čez en mesec. 
Znana je tudi že tema otroškega parlamenta za drugo leto in sicer "Šolski sistem". 
 
 
K točki 6. 
Ravnateljica je povedala, da se je tekom šolskega leta nabralo ogromno izgubljenih stvari. Prisotne je prosila, da obvestijo vse 
starše v razredu, naj učenci sami ali z njihovo pomočjo pregledajo izgubljene stvari. Izgubljene stvari iz telovadnic hrani 
tamkajšnja čistilka. 
Predsednica šolskega sklada je vprašala, ali naj še organizirajo bazar, na katerem bi ponudili izgubljena oblačila, ki bodo ostala v 
šoli in igrače. Prisotni so menili, da naj šolski sklad organizira bazar. 
Pomočnica ravnateljice Zdenka Rejc je povedala, da so v jedilnici uvedli kotiček za lačne, kamor radi posežejo predvsem vozači. V 
kotičku so neoporečni ostanki malice. Opozorila je, da Shema šolskega sadja poteka na šoli že vrsto le, šola se trudi in ponudi sadje 
slovenski proizvajalcev (jagode, češnje, marelice), občasno se pojavijo težave pri delitvi. Nekateri reditelji ne razdelijo sadja vsem 
v razredu. Anita Jesenko predlaga, da naj se ta veščina razvija od prvega razreda dalje, da se bodo otroci  odgovorno obnašali do 
hrane. Opaziti je, da se problem pojavi v 6. razredu, ko naj bi to nalogo učenci samostojno opravili, pa je ne. Neodgovornost 
učencev se kaže tudi v tem, da ne hodijo na delavnice (kamor so kot predavatelji povabljeni zunanji gosti, strokovnjaki) ter na 
športne dneve. V nekaterih primerih so bili o izvedbi delavnic obveščeni tudi starši in so za delavnice vedeli. 
Zdenka Rejc je izpostavila neprijetno izkušnjo učencev 9. razreda pri pripravi valete. Običajno pri organizaciji valete prostovoljno 
pomagajo tudi učenci 8. razreda. Letos se je prvič zgodilo, da je cel razred odklonil pomoč pri pripravi svečanega dogodka. V 
primeru, da se bi to res zgodilo, predstavnik 8. razreda predlaga, da naj ta isti razred drugo leto ne čaka na pomoč in si sam vse 
pripravi. 
 
V nadaljevanju so svoja mnenja, pobude in predloge podali predstavniki posameznih razredov. 
1. razred Ali je potrebno posebej napisati opravičilo tudi učiteljici angleščine, če je otrok manjkal cel dan? 
Če je otrok manjkal cel dan, zadostuje opravičilo za vse ure tistega dne, ki naj ga otrok odda razredniku. V primeru, da je bil 
odsoten samo na angleščini, je potrebno opravičilo za uro angleščine in naj ga učenec odda učiteljici angleščine. 
Ravnateljica je opozorila, da učitelji in ostali javni uslužbenci ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen 
protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno 
ovrednotiti. Darila manjše vrednosti so darila, katerih tržna cena ne presega 62,59 €. Daril, dražjih od 62,59 €, javni uslužbenec ne 
sme sprejeti. 
1. b Ali lahko šola povabi na predavanje za otroke in starše motivatorja Nicka Vujičića? Ravnateljica se strinja s pobudo, če bo 
finančno izvedljiva. Pri tem bi pomagal šolski sklad. 
2. b Kako bodo učenci razporejeni po razredih v naslednjem šolskem letu? 
O sestavi razredov bodo odločale strokovne službe, trenutno sestava razredov še ni določena. 
2. c Starši bi želeli, da učiteljica da večji poudarek na estetski izgled zvezkov in učence o tem opominja. V zvezku so na začetku 
vrstice samo črke, vrstica pa je prazna. Starši ne vedo, ali naj učenci te vrstice dopolnijo ali ne. Prav bi bilo, da učiteljica pregleda 
dane naloge in označi, kadar kaj manjka.  
Ravnateljica je starše prosila, naj se v zvezi s šolskim delom dogovarjajo neposredno z učiteljico. 
3. a Starši bi želeli, da bi bil prvi roditeljski sestanek v novem šolskem letu organiziran po posameznih razredih, saj bi tako lahko 
več povprašali, predvsem o temah, ki se tičejo samo razreda. Ravnateljica se strinja s predlogom, saj se na šoli sestanki praviloma 
tako tudi izvajajo.   
4. a Starše zanima, zakaj plastičen pribor pri malicah. Nekateri otroci in starši opozarjajo, da je odnos kuharja do hrane in otrok 
neustrezen. Predlagajo, da bi se morda uvedlo knjigo pohval in pritožb. 
Zdenka Rejc je pojasnila, da morajo v kuhinji zaradi občasnega pomanjkanja kadra uporabiti plastičen pribor.  
Anketa o zadovoljstvu s kuhinjo je na voljo na spletni strani šole. 
4. b Skrbi jih veliko nepredelane snovi oz. prazni zvezki pri angleščini. 
Ravnateljica se je pozanimala pri učiteljici, ki je zatrdila, da bo predpisana snov obdelana. 
5. a Starše zanima, kaj bo s snovjo pri angleščini, ker je bila učiteljica dlje časa odsotna. Kaj v primeru, če se odsotnost učiteljice 
ponovi? Ali je smiselno zamenjati učitelje skupin? 



Učiteljica bo zagotovo poskrbela, da bodo učenci osvojili osnove. Učitelje skupin se lahko zamenja. 
5. b Ali je možna skupna nabava materiala za kakšne delavnice? Tako bi tudi zagotovili, da bi vsi otroci imeli material. Večkrat se 
namreč zgodi, da otroci nimajo materiala, ker jim učitelji prepozno naročijo, kaj bodo potrebovali. Ali lahko starš napiše v beležko, 
da je bil otrok prepozno obveščen? 
Otroci so o materialu, ki ga morajo prinesti v šolo, obveščeni do časa. Šola bo izjemoma (na primer glino), nabavila in zaračunala 
učencem po položnici. Starš lahko napiše v beležko, da je bil otrok prepozno obveščen. 
 
6. razredi Ali bodo res na novo razporedili učence v  šestem razredu? Starši prosijo, naj se ob novi sestavi razredov zaradi 
medsebojne pomoči in logistike ne loči vozačev.  
Če bodo učenci na novo razporejeni v razrede, bo to z namenom, da se zagotovi kvaliteten izobraževalni program. Pri tem bo 
upoštevana želja, da vozači ostanejo skupaj. Ob razpravi glede razporeditve učencev po razredih in ukrepih pri motečih učencih, 
predstavnik 2. b predlaga odstranitev učenca iz razreda k drugemu učitelju, ki bi bil takrat dežuren za takšne primere. Tako bi 
zagotovili, da ostalim učencem v razredu ne bi bila kršena pravica do izobraževanja. Izločitev učenca je možna tudi na ekskurzijah, 
z namenom da se zagotovi varnost ostalim.  
 
Starše zanima, kako na naši šoli postopajo s tistimi, ki imajo ADHD. Ali so učiteljice primerno in dovolj izobražene za delo s 
takšnimi učenci? Predlagajo izobraževanje pri Apoloniji Klančar. 
Otrok, ki ima ADHD, ima tudi odločbo, kar na šoli ureja Marta Pajer Šemrl. Poročala je, da je bilo jeseni za učitelje izvedeno 
predavanje, ki ga je izvajala Apolonija Klančar. Prav tako se dve strokovni delavki šole redno izobražujeta na področju senzorne 
integracije in MNRI terapije, da bosta lahko pomagali otrokom s težavami. 
 
8. a Želijo, da bi učitelji pravočasno obvestili starše o neopravljenih domačih nalogah in ne šele na govorilnih urah, ker bi želeli, da 
se ta problem rešuje sproti. Opozarjajo tudi, da je bilo to z učitelji že dogovorjeno, a se ne izvaja dosledno. O neopravljenih 
domačih nalogah bi jih lahko učitelj obveščal sproti, po elektronski pošti. Želeli bi, da učitelji redno pregledujejo dane domače 
naloge.  
Ravnateljica predlaga, da se v takih primerih obrnejo na učiteljico ali učitelja, pri katerem pride do takega stanja.  
Starši sporočajo, da so otroci nezadovoljni, ker hodijo na športne dneve samo na Hleviše in sprašujejo zakaj tako. 
Ravnateljica pojasni, da je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za varnost. V zimskem času zato tudi učenci, ki niso primerno obuti, 
ostanejo na šoli. Glede na trenutne gibalne dejavnosti je pomembno predvsem gibanje, pa četudi je to vedno na Hleviše.  
Zakaj ni več urnika na spletni strani? 
Poznavanje urnika je dolžnost učencev, z njim se učenci seznanijo prvi teden v septembru. 
8. b Pohvalili so kuharski krožek, sodelovanje z Domom starejših občanov na Marofu, košarko, ki se izvaja skupaj z varovanci 
VDC Idrija, raziskovalni tabor v Cerknem. Bilo je zelo veliko lepih stvari. 
9. a Zanima jih, kdaj bodo učenci dobili nazaj glasbene mape. 
Do konca šolskega leta. 
9. b Predstavnik je pohvalil gledališko predstavo Pika. Učenci so se, skupaj z mentorico, potrudili in vložili veliko truda, zato je v 
podobnih primerih potrebna večja reklama.  
1.,2. PŠ Godovič Trenutno so vsi učenci v CŠOD. Predstavnica pohvali izpeljavo dejavnosti. 
4.,5. PŠ Godovič Vsa pohvala učiteljicam iz Godoviča. 
PŠ Zavratec: Ravnateljica je prisotne seznanila, da letos to podružnico obiskuje 5 otrok, v drugem šolskem letu pa bodo na PŠ 
Zavratec trije učenci. 
 
Starši so predlagali, da bi kot predstavniki na prvem roditeljskem sestanku spregovorili o domačih nalogah. Trenutno domače 
naloge niso obvezne, a bi skupen pristop zagotovo pripomogel k večjemu opravljanju domačih nalog. 
Nekateri starši so pohvalili delo v podaljšanem bivanju, ker otroci tam naredijo nalogo. 
 
 
Sestanek je bil končan ob 20:00. 
 
Zapisala:                         Predsednica  sveta staršev:   
Ana Lapajne       Anita Jesenko 
 
Št.: 900-2/2017-4 


