
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 

Svet staršev, svet.starsev.ajd@gmail.com 

 

ZAPISNIK 

 

1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je potekal v torek, dne 24. 9. 
2019, ob 18.00 uri v jedilnici matične šole. 

Prisotni: 29 članov Sveta staršev: Jasmina Bratina (1.a), Katarina Kete Rodman (1.b), Neža 
Ambrožič Lavrenčič (1.c), Nataša Slokar Klippel (2.a), Tatjana Furlan (2.b), Martina Fabčič 
(2.c), Matej Frančeškin (3.a), Jasna Cijan (3.b), Robert Likar (3.c), Tjaša Šušmelj Živec (4.a), 
Andrej Perše (4.b), Erik Bovcon (4.c), Nataša Kendić Humar (5.a), Tine Vizintin (5.b), Bojan 
Uhelj (6.a), Mojca Vocovnik Hari (6.b), Manca Repič (6.c),Tomaž Grum (7.a), Fani Polanc 
(7.b), Miloš Popović (7.c), Uroš Petrič (8.a), Saša Raspet (8.b), Igor Benko (9.a), Bruno 
Kržišnik (9.b), Mateja Ličer (9.c), Franc Filipič (1., 3. LOK), Tjaša Ruzzier (2.LOK), Veronika 
Humar (4.,5.L),  ,  Tina Ban (5. – 7. OPP NIS), Loredana Binkar (8. – 10. OPP NIS) 

Vabljene: ravnateljica Irena Kodele Krašna, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša 
Bavčar 

Odsotni: 2 člana Sveta staršev: Selma Bizjak (5.c),  Sabina Bunc Marolt (2.-4.OPP NIS) 

Vabljena odsotna: Nataša Bavčar, pomočnica 

Predsednica je pozdravila prisotne člane Sveta staršev. 

Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 3. odstavek 19. člena Poslovnika 
sveta staršev OŠ Danila Lokarja določa, da je Svet staršev sklepčen, če je na sestanku 
navzočih več kot polovica članov. Na sestanku je bilo prisotnih 29 od 32-ih članov. 

SKLEP 1 k točki 1: Svet staršev je sklepčen. 

Predsednica je predlagala, da se 5. in 6. točka dnevnega reda zamenjata. Jasmina Bratina, 
predsednica UO Šolskega sklada,  je predlagala razširitev dnevnega reda. Predlaga novo 
točko dnevnega reda  - Potrditev finančnega poročila ŠS za leto 2018. 

Vsi prisotni se s predlogoma strinjajo. 

Predsednica pove, da je tako peta točka dnevnega reda Predstavitev finančnega poročila ŠS, 
šesta točka so vprašanja, predlogi in pobude in sedma točka predstavitev kandidatke za 
ravnatelja. 

 

 



Sklep 2 k točki 1: Vsi prisotni člani se strinjajo s spremenjenim dnevnim redom.  

DNEVNI RED 

1. Ugotovitev sklepc nosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta stars ev v s olskem letu 2018/19 z dne 6. 6. 2019  

3. Podaja mnenja o Letnem delovnem nac rtu za s olsko leto 2019/2020 

4. Podaja soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah za s olsko leto 

2019/2020 

5. Predstavitev financ nega poroc ila S olskega sklada za leto 2018 

6. Vpras anja, predlogi, pobude 

7. Predstavitev kandidatke za ravnatelja, gospe Irene Kodele Kras na, in podaja mnenja 

o kandidatki 

Ad2) Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2018/19.  

Miloš Popović je vprašal, ali se zapisnikov ne pošilja več po elektronski pošti.  

Predsednica pove, da je prišlo do nesporazuma. Zapisnik je dobila nekaj dni pred sejo Sveta 

staršev. Upa, da do tega ne bo več prišlo. 

Zapisnik je potrdilo 28 članov Sveta staršev, eden se je vzdržal. 

Sklep k točki 2: Zapisnik drugega sestanka Sveta staršev z dne 6. 6. 2019 je sprejet. 

Ad3) Podaja mnenja o Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019/20. Ravnateljica pove, 

da imamo v tem šolskem letu 30 učencev več, kljub temu, pa imamo en oddelek manj. 

Oddelek manj je v OPP NIS. Kvaliteta pouka se ne bo poslabšala, saj je odobrenih več ur za 

ločeno poučevanje pouka.  

Nadaljuje se s prioritetnima ciljema iz prejšnjega šolskega leta – razvijanje kritičnega 

mišljenja pri učencih, s poudarkom na razvijanju veščine iskanja in vrednotenja virov, ter 

razvijanjem spoštovanja, strpnosti in drugih občečloveških vrednot. Letos bodo dejavnosti 

potekale po vertikali, saj se bodo med seboj povezovali različni oddelki in s tem krepili 

medsebojne odnose. 

Nadaljuje se delo z nadarjenimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami. Število učencev z 

odločbo o usmeritvi se je občutno povečalo (lani 27, letos 42). S prepoznavanjem 

nadarjenih učencev se bo začelo že na razredni stopnji. Opaža se, da starejši kot so učenci, 

težje sprejemajo dodatno delo. 

Šola ima težave z logopedom. Ena delavka je odšla na porodniški dopust, druga je 

obremenjena z učenci, ki imajo po odločbi o usmeritvi predvideno logopedsko obravnavo.     

Logopedske težave bo pomagala odpravljati Hermina Bavčar. 

Šola se je vključila v občinski projekt Mladost na burji. Aktivnosti za učence bodo potekale 

znotraj pouka. 

Nadaljujejo se tudi ostali projekti ( NA-MA, Pogum, FS, Erasmus+). Vsebinsko se projekti 

vklapljajo  v pouk in pomenijo dvig kvalitete pouka. Pozitivni učinki se že kažejo, saj so 



učenci pri pouku aktivnejši. Do spremembe je prišlo na projektu Popestrimo šolo. 

Psihologinja je odšla. Ker se na razpis ni javil psiholog, se je zaposlilo športnega učitelja. To 

pomeni več športnih vsebin na šoli  in pomoč razrednim učiteljicam pri pouku športa. 

Po sklepu Sveta šole smo imeli 14. 9. 2019 delovno soboto, 24. 12. 2019 pa bo za šolo pouka 

prosti dan. Šola se je udeležila in aktivno sodelovala pri proslavi ob Priključitvi Primorske k 

matični domovini. Dogodek je bil za šolo pomemben z vidika državljanske vzgoje. 

Veroniko Humar zanima kakšno bo število učencev v prihodnje. 

Ravnateljica pove, da bo število učencev naraščalo, tudi na podružnični šoli v Lokavcu. Po 

podatkih, ki so trenutno na voljo, bodo na matični šoli v roku dveh let razredi s štirimi 

oddelki, v Lokavcu pa čisti oddelki. Občina in Vrtec Ajdovščina sta že obveščena, da bodo v 

roku štirih let morali za vrtec v Lokavcu poiskati drugo rešitev. 

Ker ni bilo več drugih vprašanj, je predsednica  pozvala k podaji mnenja o letnem delovnem 

načrtu za šolsko leto 2019/20.  

Vsi prisotni se s predlaganim letnim delovnim načrtom strinjajo. 

 

Sklep k točki 3: Svet staršev soglasno daje pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 

2019/20. 

Ad4) Podaja soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah za šolsko leto 

2019/2020. Ravnateljica pove, da so zneski po posameznih razredih primerljivi z lanskimi. 

Nekaj več odstopanja je pri ŠVN za 5. razred, ker ni všet prispevek Šolskega sklada.  

Višji znesek nadstandardnih storitev je za učence OPP NIS, ker gredo na dvodnevni tabor v 

CŠOD Rak. 

Franca Filipiča zanima, koliko je staršev, ki ne morejo otrokom privoščiti ŠVN. 

Kristina Valič pove, da je takih učencev malo. Če je problem finančne narave, šola poskuša 

pomagati. Na šoli imamo tudi kar nekaj smučarske opreme, ki jo lahko brezplačno 

izposodimo. Največkrat se učenci šole v naravi  ne udeležijo iz drugih razlogov. 

Predsednico zanima, ali je v ceni šole v naravi zajet tudi strošek spremljevalcev. 

Ravnateljica pove, da to drži. Pri šoli v naravi za učence 5. razreda stroške delavcev pokrije 

Ministrstvo za šolstvo. 

Mateja Ličer je vprašala, če gre za pomoto pri sedmem razredu, saj sta za en dan dejavnosti 

vpisani dve vstopnini. Ravnateljica pojasni, da gre za obisk dveh različnih ustanov. 

Ker ni bilo več vprašanj, so člani Sveta staršev soglasno sprejeli predlagane nadstandardne 

storitve. 

Sklep k točki 4: Vsi prisotni so soglasno sprejeli predlog ravnateljice o 

nadstandardnih storitvah za šolsko leto 2019/20. 

Ad5) Predstavitev finančnega poročila Šolskega sklada za leto 2018. Jasmina Bratina, 

predsednica Šolskega sklada, je podala finančno poročilo o delovanju Šolskega sklada. Pove, 

da so zbrana sredstva namenjena socialno šibkejših učencem kot tudi za nadstandardne 



storitve. V poročilu še ni zajet sklep ŠS, da se donira 1.500,00 € učencem, ki bodo odšli v 

okviru WSC na tekmovanje (Pokal prvakov) v Ameriko, saj je to vezano na tekoče šolsko 

leto. 

Pove, da se tudi v tem šolskem letu načrtujejo aktivnosti, s katerimi se bodo zbirala sredstva 

za Šolski sklad.  

Ravnateljica poudari, da je Šolski sklad bolj v domeni staršev kot šole, zato so dobrodošle 

vse ideje. Šola pomaga z organizacijo dogodkov, tudi novoletnega bazarja. V mesecu maju se 

bo odvijal dobrodelni tek. Organizirali bi ga v petek popoldan. Starši so vabljeni z idejami o 

popoldanskih aktivnostih v Lokavcu. 

Predsednica pove, da glasovanje o  finančnem poročilu ni potrebno. 

 

Ad6) Vprašanja, predlogi, pobude 

Tine Vižintin pove, da je bila na zadnji seji Sveta šole izpostavljena slaba udeležba staršev 

pri reševanju ankete o prehrani. Apelira na starše, da dajo šoli povratno informacijo. 

Ravnateljica pove, da je bilo izpolnjenih 20 do 30 anket, od približno 1100. 

Sprašuje se o smiselnosti ankete. Vrnjeni vprašalniki so bili analizirani, vendar se težko 

reče, da je to mnenje naših staršev. 

Zadovoljstvo s hrano na šoli se spremlja tudi drugače. Pomemben podatek je, koliko hrane 

ostane. Ostankov ni veliko. Cilj šole, da so učenci siti. Kuharice upoštevajo želje učencev (če 

ne mara krompirja, dobi več špinače… ), zato tudi ni veliko ostankov. Pri pripravi jedilnikov 

je potrebno upoštevati smernice NIJZ o zdravi prehrani.   

Miloš Popović predlaga, da takrat, ko šola namerava izvesti anketo, tudi sami z 

elektronskim sporočilom opomnijo starše. 

Ravnateljica pove, da smo to storili, da pa jim bomo v prihodnje poslali še opomnik.         

Eden od staršev vpraša kakšna so pravila, če otrok ne poje vse malice? Ali lahko hrano 

odnese domov? 

Ravnateljica pove, da otrok načeloma lahko ostanek malice odnese domov. Imeti mora svojo 

vrečko. Večina učencev hrane ne želi odnašati domov. Ostanek malice pojedo učenci v 

podaljšanem bivanju. 

Eden od staršev vpraša zakaj učbenika, za katerega so plačali obrabnino, niso dobili domov. 

Ravnateljica pove, da je vsak, ki je plačal celotno odškodnino za uničen učbenik, lahko prišel 

po učbenik in ga odnesel domov. Staršem je bilo sporočeno, da lahko prevzamejo učbenike 

do konca avgusta. Ker uničenih učbenikov, še nismo poslali na uničenje, jih starši še vedno 

lahko prevzamejo v knjižnici. Vsako leto učbenike, ki so bili tako poškodovani, da niso več 

uporabni, oddamo kot star papir.  

Manca Repič predlaga, da šola da navodila kako je potrebno učbenike pravilno zaviti 

oziroma, da bi učbenike lahko zavijali učenci sami v šoli v okviru dneva dejavnosti. 

Andrej Perše je opozoril na nasilno obnašanje učencev med borovci v času varstva vozačev. 

Meni, da niso dober zgled za mlajše učence, ki so na igralih. 



Zanima ga tudi izgradnja nadstreška ob avtobusnem postajališču. 

Ravnateljica pove, da se zadeva z nadstreškom za vozače premika. Občina je dala delati 

načrte in bo to dala verjetno prihodnje leto v proračun. 

 

Fani Polanc zanima, kako je z urnikom knjižnice? Na roditeljskem sestanku je bilo 

izpostavljeno vračanje učbenikov ob koncu šolskega leta, ker se je »izgubil« komplet 

učbenikov. 

Ravnateljica pojasni, da učenci vračajo učbenike skupaj z razrednikom. Vedno pa se najdejo 

zamudniki. Komplet učbenikov se je kasneje našel. 

Tatjano Furlan je zanimalo, kako je s prostorom za izvajanje športa. Ravnateljica je 

odgovorila, da nam prostora primanjkuje. Čaka se na izgradnjo gimnastične dvorane na 

Policah. Srednja šola nam omogoča uporabo njihovega večnamenskega prostora. Občina je s 

tem problemom seznanjena. 

Franc Filipič vpraša, če se je že kaj razmišljalo o prometni ureditvi pred šolo v Lokavcu. 

Vozila ustavljajo kar na cesti, gre za nevarni odsek. 

Ravnateljica pove, da so se o tem tudi že pogovarjali z Občino. Meni, da bo tudi Občina sama 

težko kaj naredila, saj gre za državno cesto. 

Miloša Popovića zanima koliko je bilo učencev, preden se je šola ločila, saj je tudi takrat bila 

samo ena dvorana. Ravnateljico tudi sprašuje, koliko težav bo rešila izgradnja gimnastične 

dvorane. 

Ravnateljica pove, da težav gimnastična dvorana ne bo povsem odpravila. Prostora za pouk 

športa bo še vedno premalo. Preden se je šola razdelila, je bilo učencev okrog 1000, pouk 

športa pa je potekal v neprimernih prostorih (hodnik stavbe 1, učilnica v stavbi 2).  

 

Ravnateljica izpostavi še problem premajhne jedilnice. Učenci 6. razreda letos odhajajo na 

kosilo na srednjo šolo. S tem so se povečale tudi druge težave (disciplina v jedilnici SŠ, 

gneča v jedilnici SŠ). 

 

Ad 7) Predstavitev kandidatke za ravnatelja, gospe Irene Kodele Krašna, in podaja mnenja o 

kandidatki. Predsednica pove, da je bil avgusta objavljen razpis za ravnatelja. Prispeli sta 

dve prijavi, ena popolna in ena nepopolna. V skladu z razpisnimi pogoji se nepopolne vloge 

ni obravnavalo. Ravnateljico prosi za predstavitev. 

Ravnateljica poudari, da je njen prednostni cilj izboljšati kvaliteto pouka. Tudi vsi projekti, v 

katere je vključena šola, stremijo k temu cilju. V načrtu nima večjih sprememb. 

Ponosna je, da se je na šoli v času njenega mandata oblikoval razvojni tim, ki načrtuje razvoj 

šole. Poudari, da ravnatelj pride in gre, učitelji pa ostanejo in peljejo razvoj šole naprej. 

Pomembno je tudi izobraževanje kadra, saj bo le izobražen kader lahko kos izzivom, s 

katerimi se bodo srečevali v prihodnosti. 

Predsednica pove, da je svet staršev po Poslovniku dolžan oblikovati mnenje o kandidatki in 



ga posredovati Svetu šole v 20 dneh. Člane pozove, da se opredelijo do kandidatke. 

Člani Sveta staršev izpostavijo: 

- Kandidatka vidi probleme in zna prisluhniti vsem. 

- Na šoli je veliko aktivnosti (dogodkov, tekmovanj… ). 

- Za učence in kvaliteto pouka na OPP NIS je kandidatka naredila veliko. Čuti se več  

   spoštovanja in enotnosti. Ima velik posluh za učence s posebnimi potrebami. 

- Kandidatka je spodbujala povezovanje med rednimi  oddelki in oddelki prilagojenega  

  programa. Tudi uc enci iz rednih oddelkov bolje razumejo drugac nost. 

- Udelez uje se dogodkov, tudi na lokalni ravni. Vzdrz uje stik in v vec ji meri povezuje PS   

  Lokavec in MS . 

- Trudi se za razbremenitev prvega razreda.  

- Spodbuja moz nosti vkljuc evanja uc encev in uc iteljev v razlic ne projekte. 

 

Svet stars ev oblikuje mnenje o kandidatki za ravnatelja Ireni Kodele Kras na: 

Kandidatka za ravnateljico šole vidi probleme, ki se porajajo, predvsem pa zna prisluhniti 

vsakomur. Kandidatka ima velik posluh za učence s posebnimi potrebami. Dvignila je kvaliteto 

pouka in medsebojnih odnosov na OPP NIS, kot tudi med učenci obeh programov. Udeležuje se 

dogodkov in skrbi za povezanost podružnične šole z matično šolo. Prizadeva si za 

razbremenitev prvega razreda in spodbuja vključevanje učencev in učiteljev v različne 

projekte. 

 

Vsi prisotni se strinjajo s predlaganim mnenjem o kandidatki. 

 

Sklep k točki 7: Vsi prisotni člani podajo pozitivno mnenje o kandidatki za 

ravnateljico, gospe Ireni Kodele Krašna. 

 

Seja se je zakljuc ila ob 19.40. 

 

 

Zapisala:         Predsednica Sveta stars ev: 

Kristina Valic          Tatjana Furlan 

 

 

 


