
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA  
Svet staršev, svet.starsev.ajd@gmail.com 

Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, ki je potekal v sredo, dne 26. 9. 2018, ob 

18:00 uri v prostorih matične šole.  

Prisotni (25 + 2 ): 27 Člani Sveta staršev: Nataša Slokar Klippel (1.a), Tatjana Furlan (1.b), 

Janja Čoha (1.c),  Jasna Cijan (2.b), Martin Gregorc, namestnik (3.a), Andrej Perše (3.b), 

Karmen Bizjak Bat (3.c), Nataša Kendić Humar (4.a), Tine Vižintin (4.b), Janko Slokar (5.b), 

Jasmina Kalender, namestnica (5.c), Tomaž Grum (6.a), Erika Koren Plahuta (6.b), Miloš 

Popović (6.c), Matej Vuga (7.a), Saša Raspet (7.b),  Igor Benko (8.a), David Marc (9.a), Fani 

Polanc (9.b), Janez Medvešček (9.c), Rajko Blaško (1./L), Veronika Humar (2.,3.L), Miran 

Blaško (4.,5.L), Andreja Sovinc (1., 2. OPP NIS), Tina Ban (4.,5.,6. OPP NIS), Loredana Binkar 

(7.,8. OPP NIS), Darja Vidrih Volk ( 9., 10. OPP NIS). Vabljene: ravnateljica Irena Kodele 

Krašna, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar  

Odsotni: 6 članov Sveta staršev: Tine Uršič (2.a), Robert Likar (2.c), Selma Bizjak (4.c), 

Veronika Kete Paunovski (5.a),  Jasmina Bratina (8.b), Matej Ličer (8.c),  

Ravnateljica je pozdravila prisotne člane Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019.   

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 25 od 33-ih članov. 

SKLEP 1 k točki 1: Svet staršev je sklepčen. 

Ravnateljica je predlagala sprejem in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

DNEVNI RED  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  
2. Potrditev odstopa dosedanje predsednice Sveta staršev, ga. Ines Pergar.  
3. Volitve predsednika in njegovega namestnika Sveta staršev  
4. Volitve nadomestnega predstavnika staršev v Svet šole po odstopu ga. Ines Pergar.  
5. Potrditev zapisnika 4. sestanka Sveta staršev z dne 7. 6. 2018 ter pregled uresničitve sklepov  
6. Obravnava Poročila o delu in realizaciji Letnega delovnega načrta in  Samoevalvacijskega poročila 
za leto 2018/19  
7. Podaja mnenja o Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019  
8. Podaja soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah za šolsko leto 2018/2019  
9.  Predlogi, mnenja in pobude članov 

 

Tine Vižintin: Po 17. točki Poslovnika morajo člani prejeti gradivo vsaj tri delovne dni prej. 

Zaradi poznega prejema gradiva predlaga, da se točke 6, 7 in 8 ne obravnavajo.  

Člani Sveta staršev glasujejo ali predlagane točke ostanejo na dnevnem redu. 9 članov Sveta 

staršev je mnenja, da se 6., 7. in 8. točka umaknejo z dnevnega reda. 12 staršev meni, da 

točke ostanejo na dnevnem redu. Trije starši se glasovanja vzdržijo. 
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SKLEP 2 k točki 1: Predlagani dnevni red se potrdi v vseh točkah in sprejme v obravnavo.  

Ad 2) Potrditev odstopa dosedanje predsednice Sveta staršev, ga. Ines Pergar, ki je odstopno 

izjavo poslala Svetu šole.  

SKLEP k točki 2: Vsi prisotni potrdijo odstop ga. Ines Pergar. 

Ad 3) Volitve predsednika in njegovega namestnika Sveta staršev. Ravnateljica pozove 

zbrane, da predlagajo tajne ali javne volitve. Navzoči se strinjajo, da so volitve za novega 

predsednika in namestnika JAVNE. 

SKLEP 1 k točki 3: Volitve za predsednika in namestnika Sveta staršev so javne. 

Kandidatka za predsednico Sveta staršev ga. Tatjana Furlan soglaša h kandidaturi.  Za 

namestnika predsednice je predlagan g. Igor Benko, ki s kandidaturo soglaša.  

Sklep 2 k točki 3: S predlaganima kandidatoma se strinjajo vsi prisotni člani Sveta staršev. 

Nihče ni proti ali vzdržan. 

Nova predsednica Sveta staršev je Tatjana Furlan, namestnik je Igor Benko. 

Ad 4) Volitve nadomestnega predstavnika staršev v Svet šole po odstopu ga. Ines Pergar. 

Tine Vižintin: Prav bi bilo, da bi ga. Ines Pergar podala pisno odstopno izjavo tudi Svetu 

staršev, saj je tako po Poslovniku. Se pa smatra, da velja odstopna izjava, ki jo je poslala na 

Svet šole, tudi za Svet staršev. 

Predlagana Tatjana Furlan se strinja, da je nadomestna članica staršev v Svetu šole. 

Sklep 1 k točki 4: Tatjana Furlan je nadomestna članica staršev v Svetu šole.  

Ad 5) potrditev zapisnik 4. sestanka Sveta staršev z dne 7. 6. 2018 ter pregled uresničitve 

sklepov. S strani predstavnikov staršev pripomb na zapisnik ni bilo. Pripomba s strani 

ravnateljice, podana v roku za podajo pripomb je bila upoštevana. 

SKLEP k točki 5: Zapisnik 4. sestanka Sveta staršev z dne 7. 6. 2018 se potrdi. Sklep so 

soglasno sprejeli vsi prisotni predstavniki staršev. 

Ad 6) Obravnavo Poročila o delu in realizaciji Letnega delovnega načrta in  

Samoevalvacijskega poročila za leto 2018/19 je ravnateljica začela s tem, da je povedala, da 

se je v preteklem šolskem letu veliko delalo, zato je tudi veliko gradiva. Šola je vpeta v 

različne projekte, ki dvigujejo kakovost dela na šoli, saj z njimi sledimo najnovejšim trendom 

na področju izobraževanja v Sloveniji. Tudi v procesu samoevalvacije vidimo napredek. Med 

učenci in starši je bila izvedena anketa, ki kaže na to, da se učenci na šoli dobro in varno 

počutijo. 

Narejena je tudi analiza NPZ-ja. Učenci devetega razreda so rezultate presegli na vseh 

področjih, medtem ko so šestošolci dosegli slabše rezultate. V dveh oddelkih je 8 učencev z 

dodatno strokovno pomočjo, oddelka sta številčna. Ravnateljica pove, da smo prosili 

Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport za dodatni oddelek, vendar nam ga niso 

odobrili. 



Matej Vuga: Pove, da imajo učenci pri slovenščini možnost učenja v spletni učilnici. Predlaga, 

da bi spletno učilnico imeli tudi pri predmetih, kjer imajo učenci težave. 

Andreja Sovinc: Opozori na varnost.  V programu OPP NIS je prišlo do pretepa. Meni, da bi v 

tem času moral biti nekdo dežuren. Starši otroke pustijo same na hodniku. 

Ravnateljica pove, da je dežurni učitelj v pritličju že ob 7.20, ki kroži. Za učence je 

organizirano tudi jutranje varstvo. 

Loredana Binkar: Pove, da so nekateri učenci živahnejši, ni pa še videla ali slišala, da bi se 

pretepali. Gospe pritrdi tudi Tina Ban. 

Igor Benko: Verjame ga. Sovinc. Dogajanje naj šola spremlja. 

Ravnateljica pove, da je šola nabavila tablične računalnike, posodobila računalnico in 

vzpostavila Eduroam, ki je varno brezžično omrežje. S tem bo pouk bolj intereaktiven, saj 

bodo učenci pri pouku lahko pogosteje uporabljali še druge vire informacij poleg učbenikov. 

Ad 7) Podaja mnenja o Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/19.  

Ravnateljica pove, da bomo nadaljevali s projekti, posebno pozornost pa namenili razvijanju 

kritičnega mišljenja. Na šoli je 671 učencev. Tudi v OPP NIS število učencev narašča, kar 

pripomore k boljšemu standardu za ločeno poučevanje. 

Tineta Vižintina zanima zakaj je odpadel tabor na Kovku.  

Ravnateljica pojasni, da je bilo vreme v preteklem šolskem letu v času tabora nestabilno. 

Pred dvema letoma smo imeli tudi disciplinske težave. Učence je težko umiriti, posebno 

ponoči. Če so neprespani, je večja možnost za poškodbe po poti domov. Vsebine so bile v 

preteklem šolskem letu izvedene na šoli, vsi cilji so bili realizirani in zato smo se odločili, da 

bo tako tudi v tem šolskem letu. 

Janez Medvešček pove, da spomladi o nedisciplini ni bilo govora in da je presenečen nad tem 

odgovorom. 

Ravnateljica pove, da je bila analiza tabora narejena poleti in da je bila skupno sprejeta 

odločitev, da se vsebine teh dni dejavnosti izvede v šoli in njeni okolici. 

Igor Benko: Šola si želi, da bi imela čim manj odgovornosti. 

Nataša Bavčar: Pričakovanja učiteljev so visoka, saj bi radi vzpostavili mir, ker vedo, da jih 

naslednji dan čaka še nekaj urna hoja.  

Ravnateljica pove, da je tabor Kovk velik organizacijski zalogaj, ki traja cel teden, saj gre vsak 

oddelek posebej in je težko loviti pravo vreme. 

Miran Blaško meni, da so učitelji dopuščali nedisciplino. Težave so bile že od 6. razreda dalje. 

Tine Vižintin pohvali velik nabor interesnih dejavnosti.  

Predstavnika je zanimalo, kaj je z zdravim življenjskim slogom (ZŽS).  



Ravnateljica pojasni, da se je financiranje projekta zaključilo. Šola se je prijavila v projekt 

reorganizacije razširjenega programa, ki bi prinesel drugačen način financiranja ZŽS. Ko pa se 

je ugotovilo, da gre za nedodelan projekt, je šola od njega odstopila. Nekaj več športnih 

vsebin bo šola ponudila v okviru podaljšanega bivanja. 

Tineta Vižintina je zanimalo zakaj na šoli ni  IP Načini prehranjevanja?  

Ravnateljica pove, da ima učiteljica že preveč ur, drugega usposobljenega učitelja pa 

nimamo. 

Ravnateljica pove, da je bila šola uspešna s prijavo v program Erasmus+. Tema našega 

projekta je ekološka – povezovanje z naravo. 

Karmen Bizjak Bat pravi, da starši pogrešajo dramski krožek za mlajše učence. 

Ravnateljica pove, da zaposlene spodbuja, ne more pa nobenega »prisiliti«, da bi vodil neko 

dejavnost. 

Nataša Slokar Klippel je vprašala, zakaj ni na šoli šahovskega krožka.  

Ravnateljica pojasni, da šola ni dobila mentorja. Enake težave so tudi z modelarskim krožkom 

in twirling mažoretkami. Navodila Ministrstva so jasna, da interesne dejavnosti dijaki ne 

morejo voditi. 

David Marc pove, da poteka modelarski krožek v stavbi 3, bivši gospodinjski učilnici. 

Učencem naše šole so se predstavili na Mini olimpijadi. 

Ravnateljica pove, da šola omogoča udeležbo vseh zainteresiranih učencev na šolskih 

modelarskih tekmovanjih s tem, da plača kotizacijo.  

Miran Blaško izpostavi siromašen nabor interesnih dejavnosti v Lokavcu in sprašuje ali bi šola 

vozila učenca na matično šolo, če bi izrazil interes? 

Ravnateljica pove, da bi, če bi bil interes. Manjši šoli zaradi normativov pripada manjši nabor 

dejavnosti. 

Več staršev je povedalo, da jih je presenetila majhna ponudba športnih krožkov. 

Ravnateljica pove, da so od četrtega razreda dalje neobvezni izbirni predmeti, med katerimi 

je tudi predmet šport. Ta predmet izbere vsako leto veliko učencev, zato ne izbirajo športnih 

krožkov. 

 

SKLEP k točki 7: Svet staršev je seznanjen z LDN-jem 2018/19.  

En član Sveta staršev je vzdržan, eden proti. 

Ad 8) Podaja soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah za šolsko leto 

2018/19. 

Ravnateljica pove, da gre za storitve, ki jih morajo starši doplačati. Šola je upoštevala 

sugestije staršev in pripravila predlog nadstandardnih storitev po postavkah. Največkrat gre 

za stroške avtobusnega prevoza in vstopnine ter material za tehniko in tehnologijo za 



nadstandardne izdelke, ki jih učenci odnesejo domov. Pri pripravi predloga je šola poskušala 

biti čim bolj racionalna. Izpostavila je problem stroškov avtobusnega prevoza, katerih se ne 

da točno napovedati, če se dejavnosti udeleži manj učencev od napovedanega števila. To se 

je pokazalo pri organiziranju tabora Krnska jezera. Kar nekaj učencev je brez napovedi 

manjkalo, zato bodo stroški na učenca precej višji, kot bi bili sicer, saj bi v tem primeru 

potrebovali en avtobus manj. 

Matej Vuga: če ni opravičila, se učencu storitev zaračuna. 

 

Predstavniki Sveta staršev glasujejo o predlogu, da je učenec, ki nenapovedano manjka na 

dnevih dejavnosti in ne predloži zdravniškega opravičila, dolžan poravnati nastale stroške. 

En starš je proti, en je vzdržan, ostali se s predlogom strinjajo. 

SKLEP 1 k točki 8: Svet staršev se strinja z odločitvijo šole, da so starši učenca dolžni 

poravnati stroške, nastale na dnevih dejavnosti, v kolikor učenec nenapovedano manjka in 

kot opravičilo ne predloži zdravniškega potrdila. 

SKLEP 2 k točki 8: Člani Sveta staršev soglasno podprejo predlog o nadstandardnih 

storitvah v šolskem letu 2018/19. 

Ad 9) Predlogi in pobude 

Matej Vuga predlaga, da bi si člani Sveta staršev izmenjali elektronske naslove. 

Ravnateljica navzočim razdeli soglasja ali soglašajo s tem, da šola posreduje elektronske 

naslove drugim članom Sveta šole. 

Andrej Perše povpraša, kako je z izgradnjo nadstreška. Učenci ob deževnem vremenu čakajo 

avtobus na dežju. 

Ravnateljica pove, da je o tem Občina že obveščena. 

Andrej Perše pove, da so betonske plošče umazane in ni videti prehoda za pešce. 

Ravnateljica pojasni, da te plošče niso mišljene kot prehod za pešce. Plošče se tudi krušijo. 

Pobuda za beljenje plošč je bila že predana na Občino. Zagotovili so, da se to ureja, vendar 

do danes še niso bile popravljene. 

Fani Polanc je opozorila na problematiko okrog stavbe 3. Podiranje je predvideno šele leta 

2019.    

Ravnateljica pove, da se Občina zaveda, da je to problem. 

Nataša Kendić Humar izpostavi problem nevarnega odseka Ceste 5. maja pri stavbi 2. Do 

parkirišča ob stavbi 3 vozi še vedno veliko avtomobilov, učenci pa hodijo po celem cestišču. 

Nikjer ni označen prehod za pešce pri stavbi 2, kjer je zelo nepregleden ovinek.  

Ravnateljica pove, da bomo izpostavljen problem posredovali naprej. 

Predstavnico zanima kako je s kolesarnico? 

Ravnateljica pove, da je kolesarnica v času pouka zaklenjena. 



Miloš Popović meni, da starši na šolo in Občino prelagajo preveč stvari. Stara lokacija ni več 

stvar šole ampak staršev, da svoje otroke opozorijo na nevarnosti. Pove tudi, da je v soboto 

dobrodelni tek, ki je za učence delovni dan. Meni, da je bilo lani »katastrofa«, saj so nekateri 

starši odhajali domov, še preden je ga. ravnateljica povedala govor. Če je to šolski dan, naj 

traja pet ur. 

Ravnateljica pove, da je letos to napisano na obvestilu.  

Ob koncu sestanka se ravnateljica zahvali g. Vugi s knjigo Skrivno življenje dreves za pobudo o 

pogozdovanju med prvomajskimi počitnicami. Akcijo je šola prijavila na natečaj 

»TRAJNOSTNA ENERGIJA« in prejela nagrado v vrednosti 1.200 eur.   

 

Seja Sveta staršev je zaključena ob 20.15. 

 

 

Zapisala: Kristina Valič                      

 

Tatjana Furlan, l.r. 

                                                                                                           predsednica Sveta staršev

     


