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

Z A P I S N I K 

2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki je potekal v torek, 23. 2. 2021, ob 

17.00 uri kot videokonferenca na povezavi https://arnes-

si.zoom.us/j/93882268105?pwd=SGxuTFZORUdkS0lDK2RiZEd4Q1ZRQT09  

 

Prisotni: 26 članov Sveta staršev: Nataša Podgornik (1.a), Marko Stubelj (1. b), Vanja Blažica 

(1. c),  ), Nataša Slokar Klippel (3. a), Janja Melinc Trampuž (3. b), Martina Fabčič (3. c), Maja 

Žvokelj (4. b), , David Laban (5. a), Andrej Perše (5. b),  Erik Bovcon (5. c),  Fani Polanc (6. a), 

Selma Bizjak (6. b), Lucija Žonta (6. c), Tine Vižintin (6. d),  Bojan Uhelj (7. a), Maja Terbižan 

Rutar (7. b), David Ličen (7. c), Tomaž Grum (8. a), Alenka Mikuž Vidmar (8. b),), Matej Vuga 

(9. a), Saša Raspet (9. b), Tine Seljak (1. L), Metka Godeša (2. L), Tjaša Ruzzier (3. L), Veronika 

Humar (4., 5. L), Peter Medvešček (4.,5.,6. OPP NIS) 

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

Bavčar 

Odsotni: Jasmina Bratina (2. a), Katarina Kete Rodman (2. b), Matej Lavrenčič (2. c), Matej 

Frančeškin (4. a), Jasna Cijan (4. c), Miloš Popović (8. C), Andreja Sovinc (1., 2., 3. OPP NIS), 

Tina Ban (7.,8. OPP NIS), Martina Curk (9., 10., 11. OPP NIS)  

Sejo preko videokonference je ob odsotnosti predsednice Sveta staršev vodila 

podpredsednica ga. Selma Bizjak.   

Točka 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 26 

članov Sveta staršev. 

SKLEP 1 k točki 1: Svet staršev je sklepčen. 

Podpredsednica Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je predlagala sprejem in 

potrditev predlaganega dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 z dne 29. 9. 2020  

3. Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

4. Seznanitev s Poročilom o samoevalvaciji za šolsko leto  2019/2020 

5. Imenovanje članov Upravnega odbora šolskega sklada 

6. Seznanitev s Finančnim poročilom šolskega sklada za leto 2020 

7. Vprašanja, predlogi, pobude 

 

SKLEP 2 k točki 1: Predlagani dnevni red je soglasno sprejet. 
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Točka 2) Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 z dne 29. 9. 

2020  

SKLEP k točki 2: Člani Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina so soglasno potrdili 

zapisnik 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/21, ki je potekal 29. 9. 2020. 

 

Točka 3) Seznanitev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/2020 

Ravnateljica je izpostavila glavne poudarke iz Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta 

preteklega leta: 

- Prvič smo se srečali s poukom na daljavo. Uspeli smo imeti stik z vsemi učenci med 

poukom na daljavo. Jeseni smo izpeljali veliko izobraževanj s področja IKT, tako za učence 

kot učitelje. 

- Štirje učenci so v soglasju s starši ponavljali. Nekaj je bilo tudi takih, ki so napredovali v 

višji razred, čeprav niso usvojili minimalnih standardov. 

- V lanskem šolskem letu je odpadlo veliko tekmovanj, vendar so bili naši učenci kljub 

temu uspešni (državne prvakinje v atletiki, zlato Cankarjevo priznanje, WSC 

tekmovanje…). 

- V lanskem šolskem letu ni bilo nacionalnega preizkusa znanja. 

 

Sklep k točki 3: Svet staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se je seznanil s poročilom o 

realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20. 

 

Točka 4) Seznanitev s Poročilom o samoevalvaciji za šolsko leto  2019/2020 

 

Ravnateljica je predstavila napredek šole pri uresničevanju dveh prioritetnih ciljev, ki ju šola 

zasleduje. V lanskem šolskem letu smo namenili pozornost delu z viri, ki je logično 

nadaljevanje postavljanja vprašanj. Učenci so veliko bolj pozorni na navajanje virov, njihove 

naloge so se bistveno izboljšale v primerjavi z lani. Napredek je viden tudi pri učnih gradivih 

učiteljev.  

Drugi prednostni cilj šole je razvijanje spoštovanja med učenci. Posamezni oddelki so se 

povezovali po vertikali. Cilj nam je uspelo dokaj dobro realizirati. Nekoliko nas je presenetila 

epidemija, ki je zahtevala drugačen način povezovanja, saj so bili učenci v mehurčkih. 

Pomemben del samoevalvacijskega poročila je tudi evalvacija pouk na daljavo, ki nam je dala 

smernice za odpravo pomanjkljivosti.  

Starši, ki so odgovorili na anketo, in intervjuvani učenci menijo, da so s šolsko prehrano 

zadovoljni. 

Tudi v tem šolskem letu nadaljujejo z obema prednostnima ciljema, ki ju bomo še poglobili. 

Realizirali smo že precej sklepov, ki se navezujejo na pouk na daljavo (poenotenje 

komunikacijskega kanala, izobraževanje učencev in učiteljev…). 

 



Vprašanj s strani staršev ni bilo. 

Sklep k točki 4: Svet staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se je seznanil s poročilom o 

samoevalvaciji za šolsko leto 2019/20. 

 

Točka 5) Imenovanje članov Upravnega odbora šolskega sklada 

Svet šole OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je na korespondenčni seji imenoval naslednje člane  

upravnega odbora šolskega sklada s strani učiteljev: Karolina Kobal, Tadeja Ličen, Tina 

Vehovec. 

Svet staršev se s predlaganimi kandidatkami strinja. 

 

Sklep k točki 5: Svet staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina imenuje UO Šolskega sklada OŠ 

Danila Lokarja Ajdovščina, katerega člani so:  

- predstavnice šole: Karolina Kobal, Tadeja Ličen, Tina Vehovec 

- predstavnice staršev: Veronika Humar, Vanja Blažica, Selma Bizjak, Andreja Korsič. 

 

Točka 6) Seznanitev s Finančnim poročilom šolskega sklada za leto 2020 

Ravnateljica je predstavila finančno poročilo. V letu 2020 je bilo 2.947,69 € prihodkov in 

3.047,66 € odhodkov. Odhodkov je bilo nekoliko manj kot prejšnja leta, saj je odpadlo kar 

nekaj dnevov dejavnosti.  

V šolskem skladu je 11.599,32 €. 

 

Sklep k točki 6: Svet staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina se je seznanil s finančnim 

poročilom šolskega sklada za šolsko leto 2019/20. 

 

7) Vprašanja, predlogi, pobude 

Veronika Humar: Ali je planirano kakšno predavanje za učence o zdravem življenjskem slogu? 

Učenci so veliko bolj dovzetni, če jim to povedo zunanji sodelavci. Predavanje o sladkorni 

bolezni je imelo pozitivne učinke. 

Ravnateljica pove, da smo že med poukom več pozornosti namenjali minuti za telovadbo. Tej 

temi bomo namenili tudi v prihodnje več pozornosti. 

Erik Bovcon: Kako je z realizacijo šol v naravi? 

Ravnateljica pove, da se lanska šola v naravi za bivše tretješolce ne bo prenesla v to šolsko 

leto. Sredstva, ki jih prejmemo za organizacijo zimske šole v naravi za petošolce, lahko 

prenesemo v naslednje šolsko leto. Trenutna navodila Ministrstva ne dovoljujejo niti 

organizacije šol v naravi niti plavalnega tečaja. Plavalni tečaj bo možen samo na zunanjem 

bazenu. 

Tine Vižintin: Učenci 6. razreda hodijo na kosilo v jedilnico SŠ Veno Pilon. Pravijo, da je tam 

kosilo boljše. Ker je cena kosil enaka tukaj in tam, predlaga, da se prilagodi kvaliteta kosil 

oziroma cena. 

Ravnateljica pove, da je v SŠ Veno Pilon res možna večja izbira kosil, vendar le, ko kuhajo tudi 

tople obroke za dijake. Predlog bo posredovala naprej na Občino in srednjo šolo Veno Pilon. 



Fani Polanc: Kakšno je znanje učencev sedaj, ko so se vrnili v šole? 

Ravnateljica pove, da so učenci pridobili na samostojnosti, pridobili so nove veščine. Več 

težav imajo pri strukturiranju časa, organiziranosti.  Obdobje pouka na daljavo je bilo dolgo. 

Učenci so se trudili, ni pa to enako kot v šoli. Noben učenec ni posvečal učenju toliko časa kot 

v šoli.  Učenci se zavedajo, da to znanje ni enakovredno. 

Nataša Bavčar pove, da je nivo znanja slabši predvsem pri šibkih učencih. Boljši učenci so 

postali bolj vešči pri iskanju informacij. Po njenih izkušnjah se je za dobro izkazalo delo po 

skupinah, ki jih zoom omogoča. Povratne informacije in naloge, ki so jih učitelji dobili od 

učencev v času pouka na daljavo, so bile večinoma zelo dobre, vendar se je po povratku v 

šolo izkazalo, da so imeli marsikateri učenci pri delu na daljavo pomoč staršev ali starejših 

sorojencev in da je zato učitelj dobil napačno predstavo o znanju učencev.  

 

Anketa med učenci in starši je pokazala, da je bil pouk v drugem valu epidemije veliko bolj 

kakovosten kot v prvem valu, da mlajši učenci pogrešajo šolo in sošolce, medtem ko starejšim 

učencem pouk na daljavo veliko bolj ustreza. 

Ravnateljica pove, da bo letos NPZ izveden. 

Ravnateljica se na koncu zahvali vsem staršem za vso pomoč med poukom na daljavo in upa, 

da bomo tako dobro sodelovali tudi še naprej. 

 

Podpredsednica zaključi sejo ob 17. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Kristina Valič                                                 Selma Bizjak, podpredsednica Sveta staršev  

  

 

 

 

 


