
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 
LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

sestanka  sveta staršev, ki je bil v ponedeljek, 28. 9. 2015 ob 17. uri  
na Osnovni šoli  Idrija 

 
Prisotni predstavniki razredov: 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. 
b, 9. c, 1 in 3 g, 2 g, 4 in 5 g, Zavratec 
Opravičili odsotnost: 7. c, NIS, PPVI, Andrej Brložnik, Metka Rupnik 
Odsotni: 7.b 
Ostali prisotni: Ivica Vončina,  ravnateljica šole, Zdenka Rejc, pomočnica ravnateljice 
Zapisnikar: Mojca Kokošar 
 
Overovatelja zapisnika:  
Davorin Lampe, Primož Jurjavčič 
 
Sestanek sveta staršev v uvodnem delu vodi ravnateljica Ivica Vončina.  
SKLEP: Ugotovi se, da so bili iz posameznih razredov izbrani predstavniki staršev: 
Ana Drmota Petrič, Martin Pišlar, Davorin Lampe, Renata Žugič Jurman, Maja Lovre, Roza Marjana Žnidar, Anita Podobnik, 
Primož Jurjavčič, Martina Česnik Pivk, Urška Pagon, Boštjan Mohorič, Radoška Gostiša, Meta Vončina, Andreja Feltrin, Nataša 
Černilogar, Vesna Pavšič, Erika Langenvalter, Rafael Bizjak, Anika Božič, Borut Mrak, Nina Vidmar, Kristina Kržišnik, Simona 
Ogrič, Savko Munih, Jožica Lazar, Alojzij Tušar, Anita Jesenko, Boris Jezeršek, Bogdan Jesenko, Darko Bogataj, Vesna Velikanje 
Šuligoj in Vida Makuc Peternel . S tem je svet konstituiran.  
Andrej Brložnik, Metka Rupnik in Anita Jesenko so predstavniki staršev v svetu šole. 
V nadaljevanju prisotni sprejmejo 
SKLEP: Anita Jesenko ostane predsednica sveta staršev.  
 
Vodenje sestanka prevzame imenovana. 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 
2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/15 
3. Predstavitev LDN za šolsko leto 2015/16 
4. Informacija o NPZ 
5. Pobude in predlogi 
 
 
K točki 1. 
Na zapisnik prisotni nimajo pripomb. Člani sprejmejo 
SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 
 
K točki 2. 
Ravnateljica predstavi realizacijo LDN za preteklo šolsko leto. Izpostavi nizko udeležbo staršev na govorilnih urah in roditeljskih 
sestankih. Predstavnica 9. b poda predlog, da bi starše o predavanjih za starše obveščali tudi po elektronski pošti preko 
predstavnikov staršev. Predstavnik 9. a pozove vse starše, da se držijo časa, ki jim je namenjen na govorilnih urah, saj ostali starši 
le na ta način ne bodo predolgo čakali na svojo uro. 
SKLEP: Člani sveta staršev so seznanjeni z realizacijo LDN. 
 
K točki 3. 
Ravnateljica predstavi LDN za šolsko leto 2015/16.  
SKLEP: Svet staršev je seznanjen z LDN za šolsko leto 2015/16. 
 



K točki 4.  
Ravnateljica poda informacijo o NPZ.  
SKLEP: Svet staršev je seznanjen s podano informacijo o NPZ. 
 
K točki 5. 
Ravnateljica pove, da so učenci prvih razredov ob uvedbi NIP angleščina precej obremenjeni, organizacija dodatnega predmeta je 
bila za šolo precej zapletena.  
Izpostavljen je bil e-vpogled staršev v ocene učencev, urnike. Ravnateljica razloži, da je način vodenja dokumentacije strokovna 
odločitev vsake posamezne šole. OŠ Idrija je v preteklosti iz papirnega načina vodenja prešla na elektronsko vodenje šolske 
dokumentacije s programom Easistent, ki ga je zaradi uporabnosti s tem šolskim letom zamenjala s programom Lopolis. 
Uporabniki se programu še privajajo, zato vsaj do polletja staršem ne bo omogočen vpogled v e redovalnico. Le ta je po mnenju 
strokovnih delavcev lahko včasih tudi sporen, saj zgolj vpogled v ocene ne odraža celotnega učenčevega dela in ne vodi k 
oblikovanju odgovornosti učenca za svoje delo. Povabila je k branju članka na http://www.24ur.com/novice/slovenija/easistent-te-
gleda.html. 
Starši so predlagali, da bi bili na spletni strani šole objavljeni urniki in suplence. Ravnateljica pove, da so vsi učenci dobili urnike 
prvi šolski dan in je prav, da sami prevzamejo odgovornost in skrb, da se ravnajo po urniku. Zato ne bodo objavljeni na spletni 
strani. Prav tako ne bodo objavljene suplence, saj je v prejšnjem letu, ko so bile objavljene, prihajalo do nesporazumov. Včasih se 
potreba po suplenci iz nepredvidljivih vzrokov pojavi pol ure pred začetkom pouka. Vse suplence so vedno objavljene na oglasni 
deski za učence.   
Ravnateljica prosi starše, naj ne vozijo otrok čez dvorišče do vhodnih vrat v šolo. V letošnjem šolskem letu se je namreč zgodilo, 
da so bila vrata dvorišča zaradi predvidene dostave odprta. To so izkoristili nekateri starši in z avtomobili vozili otroke do vhoda v 
šolo čez dvorišče, ki je površina za pešce in je bilo polno otrok, ki so peš prihajali v šolo in so bili zaradi takega ravnanja staršev 
ogroženi. 
Ravnateljica je opazila, da starši na razredni stopnji z mobiteli slikajo obvestila, ki so obešena pred razredi. Prosila je starše, naj v 
šoli ne uporabljajo mobilnih telefonov, saj je fotografiranje v primeru, da se na sliki pojavi kak učenec, lahko sporno. Ker učencem 
uporaba mobilnih telefonov v šoli ni dovoljena, so lahko starši  v tem primeru zgled s tem, da jih tudi sami ne uporabljajo.  
Na šoli je organizirana vrsta interesnih dejavnosti vendar za nekatere med učenci ni zanimanja. Likovna pedagoginja je 
organizirala interesno dejavnost v obliki delavnice. Na delavnico se ni prijavil noben učenec.  
Hiša eksperimentov tudi to leto ponuja možnost, da bi na šoli organizirala dan eksperimetov. Tak obisk je za šolo kar velik finančni 
zalogaj. Zato ravnateljica prosi starše, da bi šoli pomagali pri pridobitvi sponzorskih sredstev. Davorin Lampe predlaga, naj se šola 
obrne tudi na šolski sklad. 
V petek, 18. 9. 2015, so učenci višjih razredov pri malici opazili, da je skuta, ki so jo dobili, pokvarjena. Nekatere skute so imele 
napihnjene pokrovčke, na nekaterih pa je bila na notranjem robu embalaže plesen. Rok uporabe skute je bil 10. 10. 2015. Učenci 
nižjih razredov pred tem niso opazili ničesar. Ravnateljica in pomočnica ravnateljice Zdenka Rejc sta nemudoma ukrepali in 
poklicali pristojne službe. Po podatkih ZD Idrija nihče od učencev, ki je jedel pokvarjeno skuto, zaradi nje ni imel zdravstvenih 
težav. 
Pomočnica ravnateljice Zdenka Rejc, ki je tudi vodja šolske prehrane,  je opozorila, da nekateri učenci ne hodijo na kosilo, čeprav 
so nanj naročeni in ga starši plačujejo. Ko je preštela število obrokov, ki niso bili odjavljeni niti prevzeti, bili pa so naročeni, je 
ugotovila sledeče: v času od 1. do 25. septembra v prvi triadi ni bilo prevzetih 104 kosil, v drugi triadi 168 in v tretji triadi 325 
kosil. Davorin Lampe predlaga, da bi take stvari obravnavali na roditeljskih sestankih.  
Ravnateljica prisotne seznani, da bo šola na svetu šole podala predlog, da učenci neplačnikov ne bodo več imeli nadstandardnih 
storitev (razen prehrane) in bodo za njih v šoli organizirali brezplačne dejavnosti v dneh, ko bodo ostali učenci odhajali na dneve 
dejavnosti.  
V nadaljevanju so predstavniki razredov postavljali vprašanja: 
 
1. a: Vozači na relaciji Gore Dole – Idrija, ki se vozijo z avtobusi, med vožnjo niso pripeti. Starši prosijo, če bi lahko šola ukrepala 
v zvezi s tem. Ravnateljica pove, da je za varnost na avtobusih odgovoren prevoznik, bo pa šola vprašala na Avrigo, zakaj prihaja 
do teh nepravilnosti. 
1. c: V garderobi ni dovolj klopi, na katerih bi se lahko otroci preobuvali. Predlagajo, da bi bilo učencem na voljo več obešalnikov 
nad omaricami. Ravnateljica in pomočnica ravnateljice povesta, da za klopi v garderobi ni prostora. Dodatni obešalniki so bili 
nameščeni, ker je število prvošolcev v tem šolskem letu večje od števila omaric. Glede na to, da imajo učenci na voljo celo 
omarico, dodatnih obešalnikov ne bodo nameščali. 
Davorin Lampe v imenu šolskega sklada prosi, da predstavniki staršev obvestijo ostale starše o poteku Jesenskega bazarja. 
Informacije o poteku so objavljene na spletni strani šole. Ponovno pozove starše, ki so v finančni stiski in svojim otrokom ne 
morejo nuditi nadstandardnega programa, naj se obrnejo na šolski sklad. Pove, da sta dve predstavnici staršev odstopili od 
sodelovanja v šolskem skladu, zato prosi za dva nova člana/članici. Prisotni predlagajo Ano Drmota Petrič in Natašo Černilogar. 
Sklep o imenovanju bo svet staršev sprejel naknadno (dopisno). 
2. a: S kakšnimi ukrepi šola preprečuje pojavljanje uši. Ravnateljica pove, da ima šola poleg osveščanja staršev na voljo zelo malo 
možnosti, saj zaposleni ne smejo pregledovati lasišč otrok in je tako nadzor nad širjenjem uši skoraj nemogoč.  
3. b: Starši bi prispevali sredstva za dodatnega učitelja športne vzgoje. Predlagatelj naj se s predlogom pisno obrne na ravnateljico. 



4. a: Na podlagi česa določajo trdnost zobne ščetke, ki jo šola kupi za učenca. Pomočnica ravnateljice: na podlagi strokovnega 
mnenja zobne asistentke in zobozdravnice.  
Nekateri starši bi želeli, da bi na CŠOD, kjer bo organiziran tek na smučeh, za njihove otroke namesto teka na smučeh organizirali 
smučanje. Ravnateljica: to je organizacijsko nemogoče. Ravnateljica in Davorin Lampe iz šolskega sklada  v zvezi z udeležbo 
učencev na CŠOD poudarita, da noben otrok ne bi smel biti prikrajšan za udeležbo na teh dejavnostih zaradi finančne stiske staršev 
in jih pozoveta, naj na šolski sklad naslovijo prošnjo za pomoč. 
5. b: Plastični noži za maslo, ki naj bi se lomili zaradi trdega masla. Pomočnica ravnateljice: bomo poiskali ustrezno rešitev.  
Kuhar naj ne bi upošteval želja učencev glede količine hrane. Pomočnica ravnateljice bo preverila stanje. 
Želeli bi, da bi bile delavnice Učenje učenja že v 5. razredu. Ravnateljica pojasni, da bodo delavnice organizirane tudi za 5. razred. 
6. a: Problem zaklepanja omaric. Z različnimi ključi je mogoče odklepati več omaric. Pomočnica ravnateljice bo preverila, kaj se 
dogaja. Menjava ključavnice bi bil velik finančni zalogaj. 
6. c: Ena od mam je pohvalila poročanje iz šole v naravi na Lošinju na spletni strani in obveščanje o uri prihoda domov po 
telefonu.  
Glede položnic, ki so jih dobili učenci, ki obiskujejo modelarski krožek, naj se starši obrnejo neposredno na mentorja g. Česnika. 
4. b: Predstavnica pove, da je bil njen otrok poškodovan v šoli v naravi, vendar je o tem ni nihče obvestil. Želela bi, da bi v bodoče 
starše takoj obvestili o morebitnih poškodbah otrok.  
8. a: Kuharji naj bi imeli nekorekten odnos do učencev, ki ne pojedo kosila. Pomočnica ravnateljice bo preverila stanje. 
1. in 3. g: Na dvorišču se v času, ko so tam učenci PŠ Godovič, zbirajo tudi starejši učenci in nagajajo manjšim. Zanima jih, čigavo 
je igrišče. Ravnateljica pove, da je igrišče v lasti krajevne skupnosti in naj se obrnejo na predsednika krajevne skupnosti. Učiteljice 
bodo ob soglasju KS izobesile napise, ki bodo omejevali gibanje po dvorišču v času pouka na PŠ Godovič. 
Spletna stran PŠ Godovič, odnos učiteljic do spletne strani. Starši bi želeli, da bi bila spletna stran posodobljena in s tem uporabna. 
Želeli bi, da se učenci PŠ Godovič pri športnih dejavnostih in drugih aktivnostih, ki se izvajajo izven šole, vključili v aktivnosti, ki 
so organizirane za učence iz matične šole. 
2. g: Pohvalijo zmanjšanje števila delovnih zvezkov in odstranitev grmovnic, ki so zmanjševale vidnost učencev in jih zato 
ogrožale. 
4. in 5. g: Želeli bi posodobljeno internetno stran. 
Zavratec: Starši so zadovoljni z delom učiteljice in s sodelovanjem s šolo.  
 
Ravnateljica pove, da MC Idrija (Mladinski center Idrija) ponuja računalnike za socialno ogrožene. Predstavniki šolskega sklada 
bodo pripravili plakate, ki bo starše in učence povabil, da se v primeru, ko si ne morejo privoščiti računalnika, obrnejo na MC.  
Lepljenje plakatov na vhodna vrata in njihovo okolico ni več mogoče. Mozaik nad vhodom je bil prenovljen in le s praznimi stekli 
kaže pravo podobo. 
 
 
Sestanek je bil končan ob 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 
Mojca Kokošar       Anita Jesenko 
 
 
 
 
Overila: 
 
Davorin Lampe 
 
Primož Jurjavčič 
 
 
 
 



 
 


