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OSNOVNA ŠOLA IG  
1292 Ig  
Troštova ulica 24  
Telefon: 01/2802 340  
Telefax: 01/2802 368  
E-mail: o-ig.lj@guest.arnes.si  

 

 
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV  
ki je potekala v četrtek, 28. 5. 2015, ob 18. 30 v zbornici OŠ Ig.  
 
Prisotni: predstavniki sveta staršev (lista prisotnosti) in predstavniki OŠ Ig (Biserka V. Malnar, Andreja Župec, 
Jolanda Španinger, Tina Mržek, Brigita Stropnik)  
 
Dnevni red:  
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje  
2. Skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred – pisno soglasje sveta staršev 
3. Evalvacija vzgojnega načrta; spremembe vzgojnega načrta; spremembe v hišnem redu 
4. Dokumentacija v zvezi s pridobivanjem statusa športnika 
5. Poročilo o delu skupnosti učencev 
6. Delo šolskega sklada 
7. Globalna organizacija Letnega delovnega načrta in usmeritve za delo v letu 2015/2016 
8. Razno – pobude, predlogi, vprašanja staršev 
 

V uvodu je predsednica Sveta staršev preverila prisotnost članov Sveta staršev. 

K TOČKI 1:  

Predsednica Sveta staršev je ravnateljico pozvala, da odgovori na zastavljena vprašanja prejšnje seje. 

a) Šola nima krpelj, smo pa že organizirali športni dan na razredni stopnji s krpljanjem, vendar so bili pripomočki 

vračunani v ceni ŠD. V šolo v naravi je možno vključiti tudi deskanje na snegu, seveda pa to vpliva na  ceno. 

Uporaba opreme za tek na smučeh in opreme za krpljanje v okviru rednih ur športa ni možno (45 minut), je 

pa to možno izvajati pri izbirnih predmetih, če to dopuščajo vremenski pogoji. 

b) Ravnateljica je sporočila, da je na Občino Ig poslala pisni dopis s prošnjo za financiranje šol v naravi. Pisnega 

odgovora ni bilo, zato je poklicala 28. 5. 2015 go. Polono Skledar. Predlagala je, da se naslovi na Občino Ig 

prošnjo za sofinanciranje v času organizacije šol v naravi. Hkrati so še sporočili, da so namenili 17.000 € za 

projektno dokumentacijo za ureditev okolice na PŠ Golo. 

c) Ravnateljica je povzela odgovor učiteljice, ki poučuje 2. b razred, zakaj večkrat odpadejo ure športa zaradi 

razčiščevanja vedenjskih težav v razredu. Razrednih ur na razredni stopnji ni, tako mora učiteljica med urami 

pouka (ne samo športa) kot tudi v odmorih nenehno opozarjati učence, razčiščevati razne dogodke, ki že 

imajo zgodovino, ali dogodke, ki nastajajo sproti. Učenci porabijo ogromno časa za pospravljanje, 
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preoblačenje, pogostokrat kričijo, naredijo tudi kakšno škodo, ... Ravnateljica in tudi učiteljica menita, da se 

morajo starši o takih stvareh pogovoriti kar z učiteljico. 

Sklep 1: Starši so potrdili zapisnik prejšnje seje in sprejeli dodatna pojasnila k zapisniku. 

K TOČKI 2:  
Predsednica Sveta staršev je pozvala skrbnico učbeniškega sklada, da predstavi predvsem razlike pri skupni nabavi 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred glede na lansko šolsko leto. 

Ga. Brigita Stropnik je povedala: 

a) V 1. , 3. r. ni sprememb 

b) v 2. r. dodajamo delovni zvezek za 1. TJA (poskusno uvajanje) 

c) v 4. r. bomo naročili komplet samostojnih DZ RADOVEDNIH PET 4, od katerih ima vsak od teh DZ kodo za      

e-dostop. Dodali smo še DZ za NIP NEM in potrebščine za NIP TEH (Nakup po želji.). Želeli bi zamenjati 

učbenik in DZ za angleščino (My sails 2) 

d) v 5. r. enako ter DZ za NIP NEM in potrebščine za NIP TEH (Nakup po želji.) 

e) v 6. r. namesto berila dodamo samostojni DZ s kodo za e-dostop 

f) v 7. r. nadomestimo učbenik za GEO z DZ s kodo e-dostop 

g) v 8. r. nadomestimo učbenik za GEO z DZ s kodo e-dostop in dodamo DZ za ZGO. Črtamo DZ za fiziko 

h) v 9. r. črtamo DZ za fiziko 

Sklep 2: Starši sveta staršev soglašajo za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni 

razred. 

Ravnateljica je povedala staršem, da se pripravlja okrožnica, ki naj bi dopuščala zamenjavo učbenikov v 3. triletju, ki 

jim poteče rok veljavnosti. Učbenik in DZ v 4. razredu za angleščino bomo zamenjali letos, če bodo sredstva 

zagotovljena in menjava dovoljena. 

Sklep 3: Starši sveta staršev soglašajo za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni 

razred vključno z zamenjavo učbenika in DZ za angleščino v 4. r. ter učbenikov in DZ v 3. triletju. 

Go. Krajzel je predlagala, da se nagovori starše v 5.r., da vrnejo DZ Moja glasba 5 ter jih dajo v učbeniški sklad. 

K TOČKI 3:  

Go. Tina Mržek je predstavila zaključke opravljene evalvacije vzgojnega načrta: 
 

a) Izraz restitucija se nadomesti z izrazom »poravnava povzročene škode«. Vnese se sprememba, da postopke 
restitucije vodi učitelj (ki je restitucijo predlagal) v sodelovanju s svetovalno službo. 

b) Med pohvale, priznanja, nagrade dodamo nagradni izlet, predlagatelj je lahko vsak delavec šole. 

c) Še vedno velja, da učenci v šoli (med poukom, na športnih, naravoslovnih, kulturnih, tehniških, pri izbirnih 

predmetih, interesnih dejavnostih,) ne smejo uporabljati prenosnih telefonov, predvajalnikov glasbe in 

elektronskih iger. 
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Ob uporabi prenosnega telefona med poukom, na športnih, naravoslovnih, kulturnih, tehniških dnevih, pri 
izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih učitelj učencu telefon odvzame po določenem postopku.  
Po predhodnem dogovoru z (dežurnim) učiteljem je dovoljena uporaba mobilnega telefona za klic v 
jutranjem varstvu in med glavnim odmorom.  
Če učenec uporablja prenosni telefon med glavnim odmorom, vmesnimi odmori, v jutranjem varstvu, 
garderobah, straniščih ali uporablja telefon v jutranjem varstvu in glavnem odmoru brez dogovora z 
učiteljem, učitelj izreče učencu prvo opozorilo. V kolikor telefona ne pospravi, mu ga učitelj odvzame po 
določenem postopku.  
 
 
 

d) Pri ukrepih ob kršitvah je predlagana sprememba postopka pri asistenci:  

Učenec še isti dan doma izpolni predpisani obrazec. Na njegov načrt se podpišejo tudi starši. Učenec 

naslednji dan do 4. šolske ure poišče učitelja (razrednika se črta) in mu odda načrt. Če učitelj v tem času od 

učenca ne prejme načrta, učenca poišče, zadrži po pouku in mu pomaga pri izdelavi načrta. Učitelj izpolnjen 

obrazec odda v svetovalno službo.  

Učitelj dogodek opiše v zvezek opažanj. V zvezek se zapiše tudi izpolnitev dogovora. O asistenci razrednik 

obvesti starše na govorilni uri oziroma jih obvesti učitelj (ki je učenca poslal na asistenco) naslednji dan, v 

kolikor učenec ni prinesel obrazca v šolo. V zvezek opažanj naredi zaznamek o klicu. Datum opravljenega 

razgovora/dogovora zabeleži na obrazec in ga izroči svetovalni delavki.  

Asistenčni učitelj asistenco vpiše v zvezek asistenc (se doda za lažje sledenje asistenc v enem dnevu in 

asistenc na splošno). V pisni obliki (predalček v zbornici) še isti dan preda sporočilo o opravljeni asistenci 

razredniku (ime in priimek, razred in ime učitelja, ki je potreboval pomoč asistenčnega učitelja). 

e) Pri dodatnih pravilih obnašanja v PB in ukrepih ob kršitvah se aktualizira postopek ukrepanja (črtamo v 2. 

koraku pri 1. pravilu, da učitelj učencu dodeli delovno zadolžitev; v 2. pravilu črtamo, da se učenec usede na 

svoje mesto, v 3. pravilu 2. koraka črtamo alinejo, da učenca premestimo ta dan v drug oddelek PB; pri 4. 

pravilu v 3. koraku črtamo od ostalih učencev v predprostoru pri kuhinji ter v 4. koraku nadomestimo »Učitelj 

o tem obvesti starše« z »V kolikor se moteče vedenja učenca v jedilnici nadaljuje, učitelj o tem obvesti 

starše«; v 5. pravilu 3. korak spremenimo tako, da se glasi: Učenca se premesti iz učilnice, naloge dela pod 

nadzorom odrasle osebe (drug oddelek PB, svetovalna služba). 

f) V Hišnem redu spremenimo ure zaradi spremembe urnika. Poimenovanje pouk športne vzgoje spremenimo v 

pouk športa in druge športne dejavnosti. Pod rubriko PB dodamo: Če pride po otroka izjemoma oseba, ki ni 

pooblaščena za prevzem otroka, mora s seboj prinesti pisno pooblastilo staršev, s katerim dovoljuje tej osebi 

prevzem otroka.  

g) Glede odhodov učencev podaljšanega bivanja domov po dejavnostih bodo v Hišni red vnesena dogovorjena 

pravila. 

h) Dodamo pravilo vedenja ob uporabi stopniščnega vzpenjalnika (naprava za prevoz gibalno oviranega učenca 

po stopnicah). 

Sklep 4 : Starši so potrdili spremembe vzgojnega načrta in hišnega reda. 

Opomba: Spremenjen vzgojni načrt in pravilnik hišnega reda bosta objavljena jeseni na spletni strani šole. 
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K TOČKI 4:  
Ravnateljica go. Biserka Vičič Malnar je predstavila aktivnosti, ki so potekale v zvezi s statusom športnika. 

Predvsem gre za prevetritev celotne dokumentacije v zvezi s pridobivanjem statusa. Razlog sprememb je 

zakonodaja in odpravljanje določenih nedorečenosti, s katerimi se srečujemo v praksi. Podlaga za pridobitev 

statusa je 51. člen Zakona o OŠ, ki govori o perspektivnem in vrhunskem športniku. Ravnateljica je povedala, 

da smo natančno pregledali in uskladili Interni pravilnik OŠ Ig o prilagoditvah šolskih obveznosti (obiskovanje 

pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja). Obnovili smo tudi obrazec za dodelitev, 

mirovanje oziroma prenehanje statusa perspektivnega in vrhunskega športnika in dodali obrazec pisnega 

dogovora med starši in šolo. 

Sklep 5: Starši so potrdili prevetritve dokumentacije o statusu športnika. 

K TOČKI 5:  

Ker ravnateljica ni prejela do začetka sestanka pisnega poročila o delu skupnosti učencev, je predlagala, da bo to 
poročilo priloga k zapisniku. 
 
Sklep 6: Starši so potrdili predlog, da bo poročilo o delu skupnosti učencev priloga k zapisniku. 
 
K TOČKI 6:  

Predsednica šolskega sklada OŠ Ig go. Tina Mržek je podala poročilo o delu in financah šolskega sklada OŠ Ig, 

ki je priloga tega zapisnika.  

 Sklep 7 : Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na poročilo. 

K TOČKI 7:  
Ravnateljica in njena pomočnica sta predstavili usmeritve za delo v šolskem letu 2015/2016: 
V tekočem šolskem letu poteka vse po načrtih, zato je bil pogled dela usmerjen v naslednje šolsko leto: 

a) Po sedaj zbranih podatkih bo 1. 9. 2015 na matični šoli OŠ Ig 502 učencev (od tega 52 učencev 1. r.), 19 na PŠ 
Iška vas (od tega 3 prvošolci), 58 na Pš Golo (od tega 16 1. r.) in rekordih 29 učencev na PŠ Tomišelj (od tega 
16 učencev 1. r.). Skupaj 608 učencev, 29 oddelkov (2 več kot lani). V Tomišlju bosta 2 oddelka in trenutno 
potekajo gradbena dela za ureditev druge učilnice. 

b) Izbrani smo bili v postopku uvajanja 1. tujega jezika (angleščina) v 2. razredu. Drugošolci bodo imeli 2 uri več 
pouka. 

c) Nadaljujemo z neobveznimi izbirnimi predmeti v 4. in 5. razredu. Ta pouk bo potekal v 5 skupinah s 4 
predmeti (drugi tuji jezik nemščine, šport, računalništvo in tehnika). V 7. in 8. razredu letos ne bo 2. tujega 
jezika nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta. V 3. triletju bomo izvajali 15 obveznih izbirnih 
predmetov v 18 skupinah. V 9. razredu imamo še zadnje leto projekt 2. tujega jezika – nemščina. Neobvezni 
izbirni predmet 1. tujega jezika angleščina je prestavljen za 2 šolski leti. 

d) Spremenili bomo časovno organizacijo pouka. Predura se bo začela ob 7.30 in bo trajala do 8.15, zato bomo 
začeli z rednim poukom ob 8.20. S tem pridobimo možnost izvajanja neobveznih in obveznih izbirnih 
predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka in tudi rednega pouka, pri katerih poteka delitev učencev v 
predurah. Glavni odmor bomo podaljšali za 5 minut (želja učencev in svetovalne službe), da bomo lahko 
organizirali ločene odmore in podaljšali čas za sprostitev otrok. Ta sprememba bo veljala le na matični šoli Ig. 

e) Šolski prevozi se bodo prilagodili potrebam šole. Prvi avtobusi bodo predvidoma pripeljali učence k preduri 
ob  7.15, drugi pa k redni uri predvidoma ob 8.05. Po pouku bodo odhodi ob 13.10, 14.00 in 14.50. Odhodi 
avtobusov bodo dopuščali, da učenci po 5. in 6. šolski uri lahko odidejo na kosilo. 

f) Vsako leto imamo večjo prostorsko stisko. Trenutno jo rešujemo tako, da ne izvajamo pouka v manjših učnih 
skupinah v 8. in 9. razredu. Trenutno nam to omogočajo tudi številčno manjši in učno uspešnejši oddelki 8. in 
9. razreda. Pouk v manjših učnih skupinah bo le v 6. in 7. razredu eno uro tedensko pri predmetih 
matematike, slovenščine in angleščine. 
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K TOČKI 8:  

a) Ravnateljica je opozorila starše in jih vljudno nagovorila, da naj bodo zelo pozorni na uporabo interneta 
svojih otrok in možne zlorabe.  

b) Gospo Premk so zanimali rezultati NPZ-ja na naši šoli. Pomočnica ravnateljice je povedala, da bodo letošnji 
rezultati za tekoče šolsko leto znani 2. junija za devetošolce in 9. junija za šestošolce. Lanski rezultati pa so 
bili predstavljeni na 2. seji, kjer so bili naši učenci uspešnejši pri matematiki in slovenščini kot pri angleščini. 
Uspeh pri matematiki je bil letos viden tudi z 2 zlatima priznanjema pri matematiki. Zlato priznanje pa je 
dosegla tudi devetošolka pri angleščini.  

c) Gospa Ciber je pozdravila odločitev podaljšanega glavnega odmora. Opozorila nas je, da so napitki pri malici 
občasno prevroči. 

d) Gospa Prislan je povprašala glede prevozov kombija. 
Urnik prevozov bo objavljen konec avgusta, ko bodo znani urniki učencev vozačev šolskega kombija. 

e) Gospa Krajc je omenila, da so bili letos v šoli v naravi za 6. razrede (Pohorje) okrvavljeni jogiji in plesnive 
sobe. Ostali starši 6. razreda niso imeli teh informacij. 

f) Predstavnica staršev iz PŠ Iška vas se je zahvalila ravnateljici za urejeno šolsko okolico in nova igrala. 
g) Predstavnica staršev iz PŠ Tomišelj je povedala, da so veseli, da se ureja tudi PŠ Tomišelj. 

 
 
 

Sestanek je bil zaključen ob 21.00. 

Priloga:  

a) Poročilo o delu skupnosti učencev 

b) Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2014/2015 

 

Ig, 5. 6. 2015  

Zapisnik zapisala:                 Predsednica Sveta staršev OŠ Ig :                                                                                                                             

Andreja Župec     Pavlina Božič     

 

 

 

 


