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Številka: 900-1/2021/2 

Datum: 19. 10. 2021 

 

Z A P I S N I K 
1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022,  

ki je potekal v torek, 19.10. 2021, ob 17.00 uri v avli Osnovne šole Danila Lokarja. 

 

Prisotni: 26 članov Sveta staršev: Suzana Krapež (1.a), Urška Vidic (1.b), Alenka Ćumurdžić 

(1.c), Marko Stubelj (2.b), Vanja Blažica (2.c), Jasmina Bratina (3.a), Katarina Kete Rodman 

(3.b), Irena Sedmak (3.c), Martina Fabčič (4.c), Kristina Prosen (5.b), Jasna Cijan (5.c), Andrej 

Perše (6.b), Erik Bovcon (6.c), Radovan Bačer (7.b), Selma Bizjak (7.c), Ana Paljk (8.b), Polona 

Kunaver Ličen (8.c), Mateja Curk (9.a), Alenka Mikuž Vidmar (9.b), Miloš Popović (9.c), 

Veronika Humar (1.Lok), Tine Seljak (2.Lok), Andrej Ferletič (3.,5.Lok.), Emil Leban (1.,2.OPP 

NIS), Vesna Jazbec (3.,4.OPP NIS), Peter Medvešček (5.,6.OPP NIS)  

 

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

Nataša Bavčar 

 

Odsotni: Nataša Podgornik – opr. (2.a), Nataša Slokar Klippel (4.a), David Koren – opr. (4.b), 

Jernej Murn – opr. (5.a), Maja Kobal – opr. (6.a), Erik Kalin (7.a), Bojan Uhelj – opr. (8.a), 

Urška Kovač (4.Lok), Tina Ban – opr. (7.,8.OPP NIS), Elizabeta Valič – opr. (9.,11.OPP NIS)  

 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev, 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. 

 

Predsednica Sveta staršev je predlagala potrditev dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki je potekal 

preko videokonference dne 18.5. 2021 

3. Podaja mnenja o Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2021/2022 

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

2021/2022 

5. Obravnava Razvojnega načrta OŠ Danila Lokarja Ajdovščina za obdobje 2021/2022 do 

2023/2024 

6. Izvolitev podpredsednika Sveta staršev 

7. Izvolitev nadomestnega člana Šolskega sklada 

8. Vprašanja, predlogi, pobude 

9. Razno 

SKLEP 2 k točki 1: Predlagani dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Točka 2: Potrditev zapisnika 3. sestanka  

Ni pripomb na zapisnik. 

SKLEP 1 k točki 2: Zapisnik je soglasno sprejet. 

 

Točka 3: Podaja mnenja o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2021/2022 
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Ravnateljica se vsem zahvaljuje za odgovorno ravnanje ob pandemiji. Na šoli je bilo okuženih 

le nekaj posameznih učencev, okužba se ni širila. V LDN so predstavljeni vsi modeli šolanja 

glede na stanje pandemije. 

Učencev na šoli je več, oddelki so bolj polni. Žal imamo samo tri oddelke sedmih razredov po 

28 otrok, saj ministrstvo ni odobrilo četrtega oddelka. Več otrok je tudi v prilagojenem 

programu, to je 5 samostojnih oddelkov. Tudi v Lokavcu se z naslednjim šolskim letom načrtuje 

5 samostojnih oddelkov. 

Prioritetni cilji so bili osveženi in nadgrajeni. Nadaljujemo z dejavnostmi za razvoj kritičnega 

mišljenja in medsebojnih odnosov. Dodali smo še odgovoren odnos do okolja. 

Dneve dejavnosti smo nekoliko prilagodili, veliko smo jih izvedli že v septembru in oktobru, da 

ne bi odpadli, kot so preteklo šolsko leto. 

Projekti se večinoma nadaljujejo. 

 

vprašanje: Kako bo z vrtcem v Lokavcu prihodnje šolsko leto, glede na to, da se uvaja še en 

samostojni oddelek? 

ravnateljica: V prostoru, kjer je vrtec, bo učilnica. Vrtec je o tem obveščen. Predšolski otroci 

bodo verjetno hodili v vrtec v Ajdovščino. 

 

vprašanje: Kaj je projekt Erasmus+ KLJUČ? 

Bavčar: Projekt je namenjen izobraževanju učiteljev in poteka tako, da učitelj spremlja 

učenčev napredek in tako dobi povratno informacijo o svojem delu. Tak način učenja je 

drugačen, bolj aktiven. Več je prakse, dela v paru. 

  

vprašanje (Tine Seljak): Nabor interesnih dejavnosti je širok. V lanskem letu se je tudi v 

Lokavcu začel izvajati športni krožek, potem pa je bil zaradi ukrepov prekinjen. Letos je 

predviden rokometni krožek. Se bo izvajal? Bi lahko ponudili še več športnih dejavnosti? 

Valič: Rokometni krožek bo, otroci so prijavljeni, začne se v petek. Za druge športe lahko dajo 

pobudo še na razne klube. 

ravnateljica: Športni krožki so večinoma organizirani za nižje razrede. Za starejše otroke se 

pričakuje, da se vpišejo v klub k športu, ki jih zanima. 

vprašanje (Blažica): Bi lahko ponudili še kakšno drugo obliko telovadbe v podaljšanem bivanju? 

ravnateljica: V podaljšanem bivanju je učitelj športa, vendar se učenci zaradi ukrepov 

zadržujejo v mehurčkih in se ne mešajo. Zavedamo se potrebe po gibanju. 

 

vprašanje: Kakšen je finančni model interesnih dejavnosti? 

ravnateljica: Kar ponuja klub, tudi stroškovno pokrije. Šola krije stroške prostora. Rokomet in 

ostale dejavnosti financira šola. 

 

vprašanje: Prvi športni dan 1. razreda: Zakaj ni bilo pohoda, ampak samo mini olimpijada? 

Valič: Pohod je bil kratek, ker je Mini olimpijada že trajala 3 šolske ure. Pohod je bil prilagojen 

tudi zmogljivosti otrok. 

 

SKLEP 1 k točki 3: Svet staršev podaja pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 

2021/2022. 

 

Točka 4: Podaja soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah za 

šolsko leto 2021/2022 

Ravnateljica pojasni, da šola dobi sredstva od Ministrstva za kritje stroškov ekskurzij. Ta znesek 

zadošča mogoče za eno ekskurzijo. Šola želi ponuditi več (predstave, opera, balet, tehnični 

izdelki), kar pa se šteje kot nadstandardna storitev. Te stroške krijejo starši. 

Otrokom skušamo letos ponuditi čim več, saj je bilo lansko leto glede dejavnosti okrnjeno. Ne 
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vemo pa, kakšna bo epidemiološka situacija. 

 

vprašanje (Popović): 9. razred, pohod na Krnska jezera: Navedena je cena polpenziona. Menda 

je vključena samo skromna večerja, zajtrka pa ni. 

Valič: Vključena je večerja, posteljnina in čaj. Zajtrka menda res ni. Je pa cena že več let 

enaka. 

Popovič: Predlaga spremembo opisa storitve. 

 

vprašanje (Popović): 8. razred, pohod na Nanos: Cena redne vozovnice je 3 eur, cena 

ponujenega paketa pa je 9 eur. 

Valič: Iščemo ugodne ponudnike prevoza. Pri tem gre za ceno najema avtobusa. Avtobus je 

rezerviran za več ur, saj tudi počaka otroke. Poleg tega je težko septembra postaviti točne 

podatke za celo šolsko leto. Poračunano je tudi za celotno generacijo, velikokrat pa se izleta 

ne udeležijo vsi otroci. Pri ceni si radi puščamo malo manevrskega prostora in damo v predlog 

nadstandarda kakšen evro več. 

 

vprašanje: Morajo učenci še vedno potovati v mehurčkih? 

Valič: Priporočamo, da se držijo posebej, pustijo kakšen sedež prost, ne dobi pa vsak oddelek 

svojega avtobusa. 

ravnateljica: Letos ni posebnega predpisa za vožnje v mehurčkih. 

 

vprašanje (Bovcon): Tehnični izdelki: Mogoče bi lahko organizirali kakšno skupno nabavo 

materiala za skupino otrok. Lani se je kupovalo palčke, letos koprene. Porabi se majhna količina 

na posameznika, kupiti pa je treba cel paket (npr. pri palčkah 100 kos). 

ravnateljica: Vzame v vednost. 

 

SKLEP 1 k točki 4: Svet staršev podaja pozitivno mnenje k predlogu ravnateljice o 

nadstandardnih storitvah za šolsko leto  2021/2022. 

 

Točka 5: Obravnava Razvojnega načrta OŠ Danila Lokarja Ajdovščina za obdobje 

2021/2022 do 2023/2024. 

Ravnateljica pojasni, da je Razvojni načrt narejen za daljše obdobje, vsako leto pa se iz njega 

povzame akcijski načrt in vključi cilje v LDN. Učitelji vključujejo te cilje v njihove letne priprave. 

Razvojni načrt šole se je oblikoval pred tremi leti, potem ga nismo sprejeli v obliki uradnega 

dokumenta. Tokrat pa smo pripravili dokument, ki ga obravnavamo danes na Svetu staršev. 

Izhajali smo iz analize stanja, odgovorov staršev na anketna vprašanja, pobud staršev in 

učencev, sestankov in delavnic z učitelji. 

V ospredju so: dosežki učencev, trajno znanje, kritično razmišljanje, presojanje, varno in 

spodbudno učno okolje, odnos do okolja in narave, profesionalni razvoj učiteljev. 

Kristina Valič, vodja razvojnega tima, še doda, da smo učitelji, učenci in starši lepo usklajeni 

glede navedenih ciljev. 

 

vprašanje (Medvešček): Kaj pomeni: »Ne projekt, koncept naj bo!« ? 

ravnateljica: Gre za to, da novosti ne uvajamo samo kot projekt, ki se začne in konča. 

Sprememb ne želimo delati na hitro, ampak naj bo to trajnostna usmeritev. Koncept naj 

postane del našega življenja v šoli, se vkomponira v redno delo šole in postane praksa. 

 

vprašanje (Medvešček): Uporaba vzgojne mape dobro funkcionira. Tudi manjše zadeve se hitro 

beležijo, zato do hujših redkeje pride. V planu je tudi posodobitev šolskega reda. Na katerem 

področju so se pojavila potrebe? Kje bomo starši lahko videli spremembe? 

ravnateljica: Pravila se prav tako obravnava na Svetu staršev in na Svetu šole. Obstoječa 
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pravila smo sprejeli ob selitvi šole v novo stavbo leta 2016. Zdaj smo opazili, da epidemija in 

razvoj prinašata nove situacije, ki bi jih bilo dobro vnesti v pravilnik. Dodali bomo recimo 

vedenje zunanjih obiskovalcev v šolski stavbi. 

 

vprašanje (Medvešček): Zanimiva je ideja medsebojnih hospitacij. Pri tekmovanju iz logike bi 

pohvalil, da se je izvedlo tudi med pandemijo. Predlagam, da se tudi že pred šolski 

tekomovanjem organizira srečanje udeležencev za priprave. 

Bavčar: Vsako leto smo imeli priprave od septembra dalje. Letos zaradi Covid situacije tega ni, 

ker bi bila preveč polna učilnica učencev iz različnih oddelkov. Logika je prvo tekmovanje v 

šolskem letu in še toliko bolj potrebuje razlago metode in nalog. 

ravnateljica: Medsebojne hospitacije so lahko motnja in hkrati spodbuda za učence in učitelja. 

Lahko poteka hospitiranje učitelja razredne stopnje pri učitelju predmetne stopnje ali obratno. 

Razredni učitelji so močnejši na didaktičnem področju, predmetni pa imajo več strokovnega 

znanja. 

 

SKLEP 1 k točki 5: Svet staršev podaja pozitivno mnenje k Razvojnemu načrtu. 

 

Točka 6: Izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev 

Prejšnji namestnik ni več član Sveta staršev, zato predlagamo in izvolimo novega. 

Javi se Peter Medvešček. Soglasno izvoljen. 

SKLEP 1 k točki 6: Peter Medvešček je soglasno izvoljen za namestnika predsednika 

Sveta staršev. 

 

Točka 7: Izvolitev nadomestnega člana Šolskega sklada 

Ena od članic je podala izstopno izjavo, zato Šolski sklad išče novega kreativnega člana. Nihče 

se ne javi, zato prosimo, da člani Sveta staršev povprašajo v svojih oddelkih, kdo bi želel 

sodelovati. Šolski sklad naredi razpis / dopis za iskanje novega člana. 

 

Točka 8: Vprašanja, predlogi, pobude 

 

vprašanje: 9.a: Starši menijo, da se nova učiteljica biologije do njih vede netaktno, jim grozi 

s snovjo, ipd. 

ravnateljica: Seznanjena je s težavo. Učenci se bodo sami pogovorili z njo. Učiteljica je nova, 

ima drugačen način dela, učenci bi morali biti bolj samostojni in aktivni. Zadnji razred se 

najtežje sprijazni s spremembami, saj so navajeni prejšnega učitelja. Mlajši učenci lažje 

sprejmejo novega učitelja. Otroci se čutijo nesigurni in jim je izziv. 

mnenje starša: Zdi se mu problem odnos in komunikacija z učenci, ne toliko samostojnost 

dela. Prav je, da poskusijo učenci sami rešiti z učiteljico. 

 

vprašanje: 5.b: Že lani je njihova učiteljica večkrat manjkala, letos tudi. Starši dajejo pobudo, 

da jo nadomešča vedno isti učitelj, vsaj za glavne predmete. 

ravnateljica: Ne moremo predvideti, koliko časa bo neka odsotnost trajala, sicer bi zadeve 

drugače organizirali. Razporedi se na več učiteljev, da ni eden preobremenjen. Pri daljši 

odsotnosti se poišče nadomestnega učitelja, npr. iz podaljšanega bivanja. 

 

vprašanje (Popović): V družini smo imeli že dvakrat pouk na daljavo v tem šolskem letu. V 

razredu, v katerem je karantena, so nekateri prebolevniki ali mogoče cepljeni. Ozavestiti je 

treba starše, kakšne pravice imajo otroci in starši v teh primerih. Mogoče bi ti učenci lahko 

prišli vsaj na kosilo v šolo. Za njih karantena načeloma ne velja. 
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ravnateljica: Imamo navodila NIJZ, kakšno obvestilo se pošlje staršem v primeru okuženega 

učenca. Zaznali smo zmedo in prihodnjič bomo vse na to opozorili. Prebolevniki lahko pridejo 

na kosilo v šolo. Dokler je v oddelku malo prebolevnikov, ne bomo imeli zanje pouka v šoli. Še 

vedno imamo zadržke, saj vemo, da lahko nekateri zbolijo tudi drugič. Takega učenca zagotovo 

ne bi dali v drugi oddelek. Cepljenih ali prebolelih je zaenkrat manjšina. Sprejemamo pripombe 

in pobude staršev, da poiščemo skupno rešitev. 

 

Točka 9: Razno 

vprašanje (Vesna Jazbec, prilagojeni program): Otrok, ko pride ven iz razreda, ima občutek, 

da se spravljajo nanj s slabšalnimi opazkami. Zaveda se, da ima svoje omejitve in težave. Sam 

se ni odločil, da se bo tak rodil, kdor ga pa grdo ogovarja na hodniku, se zavestno odloči za 

svoje dejanje. 

ravnateljica: Na splošno so učenci iz rednega programa zaščitniški do otrok iz posebnega 

programa. Očitno gre za izjemo, na katero bomo bolj pozorni. V preteklih letih je bilo 

povezovanja med obema programoma veliko in sta obe skupini imeli pozitivne izkušnje. 

 

vprašanje (posreduje Selma Bizjak): slabša kvaliteta kosila na matični šoli in premajhne 

količine 

ravnateljica: Kdor kosi na srednji šoli, ima večjo izbiro. To otroci opazijo. Včasih tudi na šolo 

pošljejo kaj dodatnega, kot je na jedilniku. Pripombe na jedilnik se lahko naslovi na srednjo 

šolo, kjer bodo to upoštevali. Odgovori na ankete ob koncu leta pa si ponavadi nasprotujejo. 

Nekateri bi več mesa, drugi manj, ipd. Količinsko se lahko dobi dodatek. Kuharice raje naložijo 

manj na krožnik, otrok pa sme priti večkrat po dodatek. 

Valič: Dežura pri kosilu v jedilnici. Otroci s predmetne stopnje tako malo hrane vzamejo. Treba 

jih je opozoriti, naj pojejo dovolj. 

Bavčar: Na srednji šoli, kjer je res veliko ponudbe, vzamejo otroci na koncu samo hrenovko. 

Perše: Kakšna je pa kvaliteta hrane? 

ravnateljica: Hrana je v redu, lahko pa da kdo nečesa ne mara. 

 

vprašanje: Kako se prilagaja jedilnik malice? »Zdravih jedi« otroci večinoma ne jejo in torej 

ostajajo. 

ravnateljica: Navaden kefir gre manj kot sadni, ipd. Ponudimo ga še naslednji dan in pri kosilu. 

Ničesar ne zavržemo. Kruh režemo tudi na pol, da se ne zavrže, če učenec ne poje celega kosa. 

Upoštevamo smernice zdrave prehrane, mnenje NIJZ, in pa da je otrokom tudi všeč. 

 

Predsednica Sveta staršev zaključi sejo ob 18.50. 

 

                                                                                                                                

Selma Bizjak, l. r.  

                    Predsednica Sveta staršev   

 

     Zapisala: Veronika Humar 

 


