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ZAPISNIK 
3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014,  

ki je bil v torek, 03. 06. 2014 ob 18.30 uri 

 
Prisotni: 
Člani Sveta staršev: Kristina Roldo, Helena Plahuta, Igor Savič, Barbara Rožič, Metka 
Vidmar Mihelj, Valentina Kobal, Andreja Bajc Kočevar, David Marc, Tina Vrčon, Dejan 
Hreščak, Sandi Ivanič, Sonja Kerkoč, Sonja Čuk, Katja Semolič, Mojca Božič, Saša Bratina, 
Katja Zagorc, Melita Mislej, Marica Žen Brecelj. 
Vabljeni: Vladimir Bačič, Primož Zgonik, Kristina Valič.  
Predstavnice kolektiva: Nataša Rupnik, Zalka Bolčina, Katarina Dolgan, Saša Kravos in Anita 
Gaberšček. 
 
Odsotni: 
Člani Sveta staršev: Simon Stibilj, Tjaša Vidmar, Primož Sever (opr.), Janez Medvešček 
(opr.), Irena Humar Kobal (opr.), Robert Soban, Luka Jejčič (opr.), Saša Stopar Bandi (opr.), 
Loredana Blažko, Vesna Jaklič. 
 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič, je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je Svet 
staršev s prisotnostjo 19 članov od 29 sklepčen in predlagal, da se sprejme in potrdi 
naslednji dnevni red: 

1. potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev z dne 06.03.2014; 
2. potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezen razred za šolsko leto 2014/15; 
3. obravnava problematike odhodov učencev v trgovino (varstvo vozačev); 
4. oblikovanje stališča Sveta staršev glede ograditve šolskih prostorov nove šole; 
5. seznanitev z aktivnostmi v zvezi z gradnjo nove šole; 
6. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev. 

 
Predlagani dnevni red so prisotni člani Sveta staršev soglasno potrdili. 
 
 
Pod točko 1: 
Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev z dne 06.03.2014 
Na omenjeni zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. 
 
 
Pod točko 2: 
Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezen razred za šolsko leto 2014/15 
Ga. Kristina Valič je na kratko predstavila spremembe v seznamu od lanskega leta. 
Ga. Sonja Čuk je izpostavila problem iskanja nekaterih potrebščin (kot npr. svileni robčki, 
Hama perlice…) in tekanja po trgovinah v zadnjem trenutku, saj otroci za nekatere 
potrebščine izvejo šele nekaj dni prej, lokalne trgovine pa teh artiklov nimajo na zalogi ali jih 
sploh ne prodajajo. Zato je predlagala, naj šola: 

- omenjene težko dobavljive potrebščine doda na seznam potrebščin ali 
- takšne potrebščine nakupi sama ali 
- vsaj opozori, katero od lokalnih trgovin, da bo v določenem obdobju povečano 

povpraševanje po nekaterih artiklih. 
Ga. Nataša Rupnik je poudarila, da ni potrebno vsega kupovati, saj se mnoge potrebščine 
lahko “dedujejo”, torej prehajajo od enega otroka do drugega. 
G. Sandi Ivanič je postavil vprašanje, zakaj je skupna cena vseh potrebščin za npr. 6. razred 
od lani višja za kar 30 %. 
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Ga. Kristina Valič je odgovorila, da bistvenih sprememb ni, je samo en delovni zvezek več 
kot lani, vendar gre verjetno za splošno zvišanje cen delovnim zvezkom in ostalim 
potrebščinam. 
Povedano je bilo tudi, da je bila zaradi menjave učnega načrta in prenovljenih učbenikov 
nujna investicija približno 1.400 EUR v nove učbenike, kar bo pokril učbeniški sklad. 
Ga. Marica Žen Brecelj je predlagala, da bi se število delovnih zvezkov zmanjšalo, saj se je 
skupna cena potrebščin povišala v vseh razredih. 
G. Sandi Ivanič je prosil prisotne učiteljice, naj podajo svoje mnenje in izkušnje glede števila 
uporabljanih delovnih zvezkov. 
Učiteljice so izmenično podajale svoje izkušnje. Povedale so, da učenci pišejo v svoje 
zvezke, ob tem pa so poudarile, da so ponekod delovni zvezki potrebni. Glede uporabe 
delovnih zvezkov ima vsak učitelj avtonomijo odločanja, se pa na  šoli trudijo, da ponujajo 
pouk na različnih medijih. 
Ga. Kristina Valič je povedala svojo izkušnjo izpred več let, kako so se starši pritoževali nad 
tem, da otroci nimajo nobenega delovnega zvezka. Nemogoče je torej vsem ugoditi. 
Ga. Sonja Čuk je povedala, da nekateri starši, ki so od drugod, pravijo, da ima naša šola v 
primerjavi z drugimi šolami najmanj delovnih zvezkov. 
G. ravnatelj je ugotovil, da se vsako leto razvije enaka razprava z enakimi pripombami ter 
predlagal, naj komunikacija med starši steče že prej, pred sejo Sveta staršev. Starši bi se 
morali na roditeljskih sestankih že prej zediniti, kakšno je večinsko mnenje glede števila 
delovnih zvezkov, saj sedaj večinskega mnenja ne poznamo. Poudaril je, da so šli na naši 
šoli že pred časom v radikalno znižanje števila delovnih zvezkov in da je potrebno učiteljem 
tudi zaupati, da znajo izbrati najboljše. Vsi učbeniki, pa čeprav potrjeni, so avtorska dela, 
torej v vsakem lahko najdemo kakšno napako. Stvar osebne presoje učitelja je, kateri 
učbenik oz. delovni zvezek bo pri svojem pouku uporabljal. Poudaril je še, da naša šola 
uporablja učbenike in delovne zvezke iz založb, ki so se izkazale kot najbolj strokovne. 
G. Sandi Ivanič je g. ravnatelja spomnil, da smo v Svetu staršev izvoljeni predstavniki, ki se 
pogovarjamo tudi z drugimi starši in imamo na sestanku pravico povedati svoje mnenje. 
Problem je seveda vedno v denarju, skupna cena potrebščin se viša in tako ne more iti 
naprej. Učitelji so pa seveda avtonomni pri izbiri. 
G. ravnatelj je odgovoril, da naše delovne zvezke za slovenski jezik hvalijo povsod, ker so 
sestavljeni iz izkušenj, iz prakse. Nadalje je opozoril, da so nekateri starši visoko izobraženi 
in jim torej ni problem pomagati otroku, so pa tudi starši, ki iz različnih razlogov tega ne 
zmorejo in so jim dobri delovni zvezki lahko v veliko pomoč. 
Učiteljice so izrazile dvom, če je dobro iti pod tisti minimum delovnih zvezkov, ki ga imamo 
sedaj. 
G. David Marc pa je ugotovil, da je bila, če primerjamo rezultate šol, odločitev izpred nekaj let 
o zmanjšanju števila delovnih zvezkov očitno dobra; če Ljubljančani, ki imajo občutno več 
delovnih zvezkov, niso dosti boljši od naših otrok, pomeni, da imamo dobre učitelje in smo 
torej na pravi poti (zmanjševanja števila delovnih zvezkov). 
 
Sklep: Po razpravi je Svet staršev soglasno potrdil skupne nabavne cene delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2014/15.  
 
 
Pod točko 3: 
Obravnava problematike varstva vozačev oz. odhodov nekaterih vozačev v trgovino 
G. Primož Zgonik je predstavil problem z varstvom vozačev, ki se je pojavil v letošnjem 
šolskem letu po ukinitvi prvega avtobusnega odvoza učencev. V Stavbi 3 je otroke, ki čakajo 
na avtobus, nemogoče zadržati, dva učitelja ne moreta popolnoma nadzirati 60 otrok, ki so 
tako znotraj kot zunaj, in tako se dogaja, da starejši otroci “uhajajo” ven in hodijo po 
trgovinah. Šolski okoliš ni ograjen, blizu šole je glavna ulica in v taki obliki je varstvo vozačev 
težko izvajati. Učitelji predlagajo (kot so zapisali tudi v odprtem pismu županu v zvezi z 
gradnjo nove šole z dne 24.04.2014), da se za prihodnje šolsko leto uvede nazaj prvi 
avtobusni odvoz. 
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G. ravnatelj je povedal, da je bil odgovor Občine, da o tem razmišljajo. (Menda je Občina z 
ukinitvijo prvega odvoza prihranila 20.000 EUR in z Avrigom podpisala aneks za dve leti). 
Ga. Marica Žen Brecelj je izrazila začudenje nad problemom, saj prostor je, razredi so prosti. 
Po njenem mnenju bi denar, ki bi ga porabili za še en avtobusni odvoz, lahko porabili 
koristneje, npr. za izvedbo kakšnih zanimivih krožkov, kamor bi se čakajoči vozači lahko 
vključili. 
G. ravnatelj je odgovoril, da je problem 5. šolska ura, ko so praktično vsi učitelji zasedeni. 
Tehnično se tega ne da izpeljati (zaposliti dodatnega učitelja). Poleg tega v lepem vremenu 
starejši otroci nimajo kam, ker so vsa igrišča zasedena z mlajšimi otroki. 
 
Sklep: Svet staršev je soglasno sprejel sklep, da se podpre predlog kolektiva OŠ 
Danila Lokarja in Občino pozove k nujni ponovni uvedbi prvega avtobusnega odvoza. 
Obenem pa poziva vodstvo Šole, naj resno razmisli tudi o drugih možnostih, če 
Občina priporočil za ponovno uvedbo prvega odvoza ne bo upoštevala. 
 
 
Pod točko 4: 
Oblikovanje stališča Sveta staršev glede ograditve šolskih prostorov nove šole 
G. ravnatelj je predstavil predlog kolektiva šole glede ograditve šolskega okoliša. Pokazal je 
idejni načrt, kako naj bi se okolico nove šole primerno in estetsko ogradilo. Ograja naj bi 
predvsem ločevala osnovno in srednjo šolo. Na vhodu naj bi bilo dvoje drsnih vrat, ki bi bila 
podnevi odprta, da lahko vsak prosto dostopa do šole, obenem pa bi bil vhod pod kontrolo 
dežurnega učitelja. Ponoči pa naj bi bila drsna vrata zaprta, da se prepreči zbiranje starejših 
mladostnikov v neposredni okolici šole, saj je znano, da morajo hišniki vsak ponedeljek 
zjutraj okolico šole očistiti razbitih steklenic, cigaretnih ogorkov itd. 
G. Sandi Ivanič je podal svoje mnenje, da ima ograja 2 namena; da eni ne morejo ven in da 
drugi ne morejo noter, kar je v primeru otrok dobro in se torej sam s tem predlogom strinja. 
 
Sklep: Svet staršev se je soglasno strinjal, da se stari sklep (o neograditvi šole) 
spremeni ter se predlaga funkcionalno in estetsko ograditev nove šole. 
 
 
Pod točko 5: 
Seznanitev z aktivnostmi v zvezi z gradnjo nove šole 
G. ravnatelj je povedal, da je nesporno dejstvo, da je nova šola že sedaj premajhna. Projekt 
in gradnja sta se vlekla predolgo in v tem času se je demografska slika drastično spremenila. 
Situacija je sedaj takšna, da bi se morala predmetna stopnja v novi šoli odreči matičnim 
učilnicam, celotno nadstropje bi moralo biti namenjeno razrednemu pouku, saj se je zadnji 
dve leti vpisalo za tri razrede otrok in tako kaže tudi za nadaljnjih nekaj let, tako da kolektiv 
šole predlaga, da začasno obdržimo stavbo 1, vendar le s pogojem, da bo to začasna 
rešitev. 
G. Sandi Ivanič je poudaril, da je bilo zadnjih 5 let na vsaki seji Sveta staršev postavljeno 
vprašanje, ali bo nova šola dovolj velika za vse, in vsakokrat je bil dan vedno isti odgovor, da 
bo. Še celo rezerve se je omenjalo. Kaj zdaj, ko se projekta ne da več spreminjati? 
Ga. Zalka Bolčina je predstavila problem prostorov za pouk športne vzgoje. Višja stopnja ima 
načeloma idealne pogoje, toda ko se pridruži nižja stopnja, nastane gneča. Za majhne otroke 
je nevarno biti v istem prostoru z velikimi, ko žoge z veliko hitrostjo letijo po prostoru. 
Učiteljski kolektiv je predlagal dve pregradni steni (rolo, ki bi bil obešen na strop), s čimer bi 
rešili problem »hitroletečih« žog, ne bi pa rešili problema hrupa. Druga težava je, da strešna 
konstrukcija telovadnice ni dovolj močna, da bi zdržala težo dveh pregradnih sten. Naslednja 
možnost je, da se telovadnico na dveh mestih pregradi vsaj z mrežami, da bi bili mlajši otroci 
varni pred žogami. Povedala je še, da je kolektiv šole Občini predlagal, naj se projekte za 
končno rešitev prostorske problematike OŠ Danila Lokarja začne skupaj s projekti 
dograjevanja OŠ Šturje. 
G. Dejan Hreščak je izrazil začudenje in postavil vprašanje, kako je lahko prišlo do takega 
problema, če je bil projekt znan ter zakaj se vseh teh problemov ni odprlo že v fazi projekta. 
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Prisotne učiteljice so povedale, da je bila šola zavedena s strani Občine, saj ji je bilo 
zagotovljeno, da je športni center Police v prvi vrsti namenjen šoli. Zagotovljeno je bilo, da bo 
šola prva upravičena do uporabe Polic, kar pa v praksi ne drži. Za vsako šolsko prireditev je 
potrebno najprej najti nek drug primeren prostor, ki je v tistem terminu prost in ga najeti (ter 
seveda plačati). 
Nasploh je razočaranje učiteljskega zbora veliko, saj je Občina vseskozi zatrjevala, da bo 
nova šola rešila vse probleme, zdaj pa se je izkazalo, da bomo imeli “podružnico na pol 
kilometra”. Nižji razredi bodo morali ostati v stavbi 1, kar pomeni selitve v knjižnico, selitve na 
kosilo, selitve za športno vzgojo… Preden se ti otroci preobujejo in nekam pridejo, je 
izgubljenega že veliko dragocenega časa in od šolske ure (45 minut) ostane bore malo. 
Nova šola bi morala biti dovolj velika, da bi se vsi skupaj preselili v eno skupno stavbo, kjer bi 
bili vsi ti problemi rešeni. 
Nujno bi potrebovali dodatno manjšo telovadnico, ki bi bila istočasno večnamenska dvorana 
za razne šolske prireditve. 
Učiteljski kolektiv zato starše prosi za podporo pri pritisku na Občino, saj je takšno stanje 
nevzdržno in brez boljše perspektive. 
G. ravnatelj je povedal, da so že govorili z arhitektko o dodatni telovadnici, ki bi se brez težav 
lahko dozidala zadaj za šolo. 
G. Sandi Ivanič je postavil vprašanja, kdaj naj bi se to zgodilo, če niti osnovni projekt še ni 
končan, zakaj se tega ni planiralo že prej ter zakaj je bilo vedno znova zatrjevano, da se 
bodo z novo šolo rešili vsi problemi. 
 
Sklep: Svet staršev šolski kolektiv podpre pri njihovih predlogih in zahtevah ter 
oblikuje dopis, s katerim od Občine ter od g. župana osebno zahteva izpolnitev vseh 
obljub, ki so bile v zadnjih letih dane: da bodo z izgradnjo nove šole rešeni vsi 
problemi glede števila učilnic, glede prostorov za športno vzgojo, glede nujno 
potrebnega večnamenskega prostora ter glede šolske prehrane (skupna jedilnica). Naj 
se vendar izgradi šola, ki bo enakovredna vsem ostalim šolam v ajdovski občini. 
Ob tem je bil sprejet tudi sklep, da se starše otrok (tudi predšolskih) seznani z 
obstoječim stanjem in problemi glede nove šole in sicer tako, da vsak (v Svet staršev 
izvoljeni) predstavnik obvesti starše iz “svojega” razreda ter da se napiše članek v 
lokalne časopise. 
 
 
Pod točko 6: 
Predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev 
Starši devetošolcev (9. a) so povedali, da si njihovi otroci zelo želijo imeti pred ali po valeti 
tudi ples. Ker ples ni predviden, se otroci sami dogovarjajo za zabavo v neki koči, brez 
nadzora, kar se staršem zdi nevarno in nespametno. Starši so izrazili pripravljenost pomagati 
pri organizaciji in nadzoru otrok, so pa prosili učiteljski kolektiv in g. ravnatelja za pomoč. 
G. ravnatelj in razredničarka 9. a, ga. Nataša Rupnik, sta obljubila, da bodo v šolskem 
kolektivu o predlogu razmislili in se pogovorili. S starši ostanejo v stiku glede izvedbe plesa. 
Ga Nataša Rupnik je povedala, da je bil ples del končnega izleta in da o izvedbi še enega 
plesa ne more odločati sama, temveč celoten učiteljski zbor.  
G ravnatelj je obljubil, da bo naslednji dan prosil učiteljski zbor za mnenje in ga posredoval 
predstavnikom staršev. 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 20.45 uri. 
 
 
     
Katja Zagorc,            Sandi Ivanič, 
zapisničarka             predsednik Sveta Staršev                                          
            
      
 


