
 

 

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 

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

ZAPISNIK 

3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je potekal v torek, dne 24. 5. 2022, 
ob 17.00 uri v prostorih matične šole. 

Prisotni: 29 članov Sveta staršev: Tea Babič (1. a), Urška Vidic (1. b), Tjaša Bratina (1. c), Anita 
Prek ( 2. a), Marko Stubelj ( 2. b),  Vanja Blažica (2. c), Jasmina Bratina ( 3. a),Katarina Kete 
Rodman (3. b), Irena Sedmak (3. c), Nataša Slokar Klippel (4. a), Nevenka Brecelj Popović (4. 
c),  Jernej Murn (5. a), Kristina Prosen (5. b), Jasna Cijan (5.c), Maja Kobal (6. a), Andrej Perše 
(6. b), Erik Bovcon (6. c), Katja Semolič (7. b), Selma Bizjak (7. c), Bojan Uhelj (8. a), Ana Paljk 
(8. b),Polona Kunaver Ličen (8. c), Mateja Curk (9. a),  Miloš Popović (9. c), Andrej Ferletic (3.,5. 
L), Urška Trost (4. L), Anka Ilc (1., 2. OPP NIS), Vesna Jazbec (3.,4. OPP NIS), Peter Medvešček 
(5., 6. OPP NIS),  

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

Odsotni: 7 članov Sveta staršev: David Koren (4. b), Erik Kalin (7. a), Fani Polanc (9. b), Veronika 
Humar (1. L), Tine Seljak (2. L),  Tina Ban (7., 8. OPP NIS), Elizabeta Valič (9., 11. OPP NIS) 

Vabljena odsotna: Nataša Bavčar, pomočnica 

Predsednica Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina ga. Selma Bizjak 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 36-ih članov. 

SKLEP 1 k točki 1: Svet staršev je sklepčen. 

Predsednica je predlagala sprejem in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

DNEVNI RED 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev, z dne 24. 2. 2022 

3. Podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 

2022/23 

4.     Vprašanja, predlogi, pobude  

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

 

 



 

 

Ad 2)  Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev, z dne 24. 2. 2022 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

SKLEP 1 k točki 2: Člani Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina soglasno potrjujejo 

zapisnik 2. sestanka Sveta staršev, ki je bil 24. 2. 2022. 

Ad 3) Podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 

2022/23 

Ravnateljica predstavi predlagani seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 

2022/23 ter primerjavo cen delovnih zvezkov z letošnjim šolskim letom. Založba Rokus Klett 

je zvišala cene delovnih zvezkov. Nižja cena DZ je pri 7. Razredu, saj se bo nabavil en DZ manj. 

Ravnateljica predstavi še spremembo pri 9. razredu: v prenovo bo šel DZ za slovenščino, 

katerega avtorica je naša učiteljica. Ker ga bodo naši učenci  kot delovno gradivo, ki ga bo 

natisnila šola sama, uporabljali lahko že naslednje šolsko leto, bo cena nižja. 

Na ravni šole je znesek za nakup DZ 393, 82€, kar pomeni, da je znesek višji za 20€  v primerjavi 

z letošnjim šolskim letom. 

Vesna Jazbec: meni, da zbirka Lili in Bine premalo prispeva k opismenjevanju učencev. Učenci 

so po njenem mnenju precej pasivni. 

Ravnateljica pove, da je to eno izmed gradiv, ki lahko olajša delo v skupini. Velika vloga pri 

opismenjevanju je še vedno na učitelju. Učitelji avtonomno izbirajo gradiva. Med založbami ni 

veliko odstopanj. 

Čanica Sveta staršev pove, da je veliko delovnih zvezkov založbe Rokus Klett. 

Ravnateljica pove, da omenjena založba precej sledi učnemu načrtu in išče možnosti 

medpredmetnega povezovanja, kar je lahko prednost. Idealnega učbenika oz. delovnega 

zvezka še ni. 

 

SKLEP 1 k točki 3: Člani Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina dajejo soglasje k 

predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23. 

 

Ad 4) Vprašanja, predlogi, pobude 

 

Urška Vidic: Kako se šola sooča z dvigom cen? 

Ravnateljica pove, da je višina cene malice regulirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost 

in šport. Soglasja k dvigu cen dobaviteljem šola ne daje in zaenkrat še nihče od dobaviteljev 

ni sporočil, da odstopa od pogodbe (preko javnih naročil). Tudi v primeru dviga cen se bomo 

trudili ponuditi kakovostno malico našim učencem. Cena kosila je tržna, določa jo Srednja 

šola Veno Pilon, ki kosila pripravlja, in ni regulirana s strani Ministrstva. Zaenkrat ostaja 

enaka. 

Jernej Murn pove, da bodo cene jeseni gotovo višje. 



 

 

Ravnateljica še doda, da prav zaradi napovedi podražitev različnih storitev nismo pripravili 

predloga nadstandarda za mesec september, saj je zelo težko predvideti za koliko bodo šle 

cene navzgor. 

Kristina Prosen sprašuje kakšni so kriteriji pri delitvi učencev na prehodu iz 5. v 6. razred.  

Ravnateljica odgovarja, da pri oblikovanju oddelkov 6. razreda upoštevamo različne kriterije, 

med katerimi so tudi število dečkov, deklic, učni uspeh, odnose med učenci, disciplinsko 

problematiko oddelka ... Trudimo se, da so oddelki tako po številu učencev kot po ostalih 

kriterijih čim bolj podobni.  

Andrej Perše postavi vprašanje, ki ga je prejel glede domačih nalog, saj naj bi jih bilo premalo. 

Prav tako učenci pišejo premalo spisov. Zanima ga še kako se to odraža v tretjem triletju. 

Ravnateljica odgovarja, da je trend, da učenci naredijo čim več v šoli. Marsikateri učitelj daje 

veliko nalog za utrjevanje v spletno učilnico. Glede količinskega obsega domačih nalog se je 

potrebno pogovoriti z vsakim učiteljem posebej za konkretnega učenca. 

Glede spisov pove, da je bil učni načrt pri slovenščini prenovljen. Pisanja spisov je veliko manj 

v primerjavi z učnimi načrti v preteklosti. Razkoraka med  šestim razredom in tretjim triletjem 

ni, ker učence večinoma učijo isti učitelji. 

Tea Babič pove, da je lahko velika razlika v načinu poučevanja med enim učiteljem in drugim. 

Priporoča, da ostanejo učitelji isti. 

Ravnateljica pojasni, da ni vedno možnosti, da ostane isti. 

Urška Vidic predlaga, da se pregleda in preveri varnost šolskih igral, saj je bilo kar nekaj 

poškodb. 

Vanja Blažica izrazi željo, da se v naslednjem šolskem letu ponudi večje število športnih krožkov 

(za razvoj motorike), ki ni na klubski ravni. 

Andreja Ferletica zanima, kako daleč je odločitev o prenosu vrtca v Ajdovščino. 

Ravnateljica pove, da bo vrtec v Lokavcu ostal, saj je to tudi v interesu šole. Po posvetu z 

Občino in KS Lokvec bo en oddelek učencev imel učilnico v prostorih nad telovadnico. 

Trenutno se še ne ve kateri oddelek bo tam, gre pa gotovo za večje učence. Ravnateljica upa, 

da bo to začasna rešitev. Išče se lokacijo oz. prostore v katerih bi bil vrtec v Lokavcu. 

Načrtov za prizidek k obstoječi šoli ni. Je pa poleg šole zemljišče, ki je v lasti Občine in dano 

šoli v upravljanje, učenci pa ga že uporabljajo.  

Starši iz Lokavca predlagajo, da bi se na tem zemljišču zasadilo sadno drevje. 

Ravnateljica predstavi projekt v katerega smo vključeni skupaj z Občino Ajdovščina. V kolikor 

bomo prejeli sredstva, bomo lahko uredili učilnico na prostem. 

Predsednica Sveta staršev Selma Bizjak vpraša, kako kaže glede zunanjih senčil. 

Ravnateljica pove, da se je med majskimi počitnicami zamenjalo nekaj platen notranjih senčil. 

Problem je, ker se okna za temi senčili pregrevajo in je s tem rešen samo problem prevelike 

osvetljenosti učilnic, ne pa tudi pregrevanja. Povečali smo hlajenje šole, kar pomeni večjo 

porabo energije in večji strošek. To vsekakor ni trajnostna rešitev. Pove še, da imata s 

predsednico Sveta šole sestanek z županom na to temo v tem tednu. 

 



 

 

Sestanek Sveta šole OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je bil zaključen ob 17.48. 

 

Kristina Valič,              Selma Bizjak, l. r. 

zapisničarka                                                                                         predsednica Sveta staršev 

 

 

 

 

 

 

 


