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ZAPISNIK 
1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013, 

ki je bil v torek, 25.09. 2012, ob 18. uri 

 
Prisotni: 
Člani Sveta staršev: Barbara Rožič, Metka Mihelj, Valentina Kobal, Andreja Bajc Kočevar, 
Rosana Dumenčić, Tina Vrčon, Dejan Hreščak,  Sandi Ivanič, Janez Medvešček, Irena 
Humar Kobal, Robert Soban, Luka Jejčič, Sonja Čuk, Saša Stopar, Katja Semolič, Mojca 
Božič, Saša Bratina, Milena Stibilj, Majda Štokelj, Jasna Krpan, Matjaž Madric, Erik Hari, 
Maja Blaško, Matjaž Tonja, Marica Žen Brecelj (članica regijskega Sveta staršev). 
Vabljeni: mag. Ida Kavčič, Vladimir Bačič, Kristina Valič 
 
Odsotni: 
Člani Sveta staršev: Matjaž Ferjančič, Primož Sever, Tjaša Vidmar. 
Vabljen: Primož Zgonik 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič je najprej pozdravil vse udeležence. Ugotovil je, da 
je Svet staršev, s prisotnostjo 24 članov od 27, sklepčen in predlagal naslednji 
 
dnevni red:  

1. predstavitev dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), 
2. potrditev zapisnikov 2. sestanka Sveta staršev z dne 6. 3. 2012 in 3. sestanka Sveta 

staršev, v obliki dopisne seje od 25. 5. 2012 do 3. 6. 2012; 
3. Letno organizacijsko poročilo OŠ Danila Lokarja za šolsko leto 2011/12, 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13, 
5. predstavitev poročila šolskega sklada, 
6. gradnja nove šole,  
7. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev. 

 
Prisotni člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 
 
Pod točko 1 
Mag. Ida Kavčič, pomočnica direktorice CŠOD, je podala izčrpno predstavitev dejavnosti 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V svoji predstavitvi je predstavila Centre, ki delujejo v 
Sloveniji, njihove dejavnosti, ter na kratko predstavila potek razpisa, na katerega se 
prijavljajo šole, če želijo izvesti šolo v naravi v njihovih domovih. Vsem prisotnim je bila tudi 
razdeljena publikacija CŠOD. 
 
Pod točko 2  
Na zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 6. 3. 2012 in 3. sestanka Sveta staršev, v obliki 
dopisne seje od 25. 5. 2012 do 3. 6. 2012, ni bilo pripomb, zato sta bila oba zapisnika 
soglasno sprejeta. 
 
Pod točko 3 
G. Ivanič je predlagal, da g. ravnatelj predstavi Letno organizacijsko poročilo OŠ Danila 
Lokarja za šolsko leto 2011/12. 
G. ravnatelj je predlagal razpravo z vprašanji, glede na to, da so vsi člani prejeli poročilo z 
gradivom za sejo. 
G. Jejčič je vprašal ravnatelja, kako so zadovoljni z rezultati NPZ-ja, ki so ga v lanskem letu 
izvedli v 6 razredu. 
G. ravnatelj je povedal, da so učenci pri vseh predmetih, ki so zajeti v NPZ, po rezultatih cca. 
25% nad slovenskim povprečjem. 
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Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letno organizacijsko poročilo OŠ Danila Lokarja za 
šolsko leto 2011/12. 
 
Pod točko 4 
G. Ivanič je podal besedo g. ravnatelju, da predstavi Leti delovni načrt za šolsko leto 
2012/13. 
G. ravnatelj je povedal, da je Letni delovni načrt za šolo pomemben dokument, normativi  v 
letošnjem šolskem letu ostajajo enaki. Izrazil pa je problem, da se število otrok v razredih 
zmanjšuje, kar je posledica, da starši odhajajo na delo v tujino, in kar se bo verjetno dogajalo 
tudi v bodoče. 
Ker ni bilo vprašanj, je predsednik pozval člane h glasovanju. 
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13. 
 
Pod točko 5 
G. Ivanič je povedal, da je bilo do sedaj v šolskem skladu zbranih 6.347,83 €, porabljenih pa 
3.428,25 €, trenutno je 2.919,58 € še na razpolago. Največ denarja se je porabilo za 
sofinanciranje taborov, ostalo pa še za sofinanciranje naslednjih dejavnosti: pevskih 
delavnic, tekmovanje pevskega zbora na Slovaškem, materiala za izdelke za novoletno 
stojnico, ekskurzije v Kekčevo deželo in zaključne ekskurzije za devetošolce, filmsko 
predstavo ter za plačilo kosil. 
Dodal je, da je Odbor šolskega sklada pripravil pismo z naslovom Drug drugemu, ki se ga bo 
poslalo podjetjem v občini Ajdovščina in razdelilo staršem na naslednjem roditeljskem 
sestanku, da bi skupaj pomagali napolniti šolski sklad, saj je prošenj za pomoč vedno več.   
 
Seznanil nas je, da je šola dobila kontejner za zbiranje papirja, ki se nahaja za delavnico 
hišnikov. Sredstva, ki se bodo zbrala s prodajo papirja, bodo namenjena šolskemu skladu. 
Vse ostale aktivnosti v okviru šolskega sklada bodo tudi letos potekale enako kot prejšnje 
šolsko leto. 
 
Pod točko 6 
G. Ivanič   je predlagal, da  informacije v zvezi z gradnjo nove šole predstavi g. ravnatelj. 
G. ravnatelj je navzoče seznanil, da ima zagotovilo Občine, da se bo šola zagotovo gradila. 
Za gradnjo bo potreben nov razpis, ker je izbrani izvajalec Primorje d.d. v tem času šel v 
stečaj. Do razpisa bo prišlo takoj, ko se bo MIZKŠ pisno zavezalo, da bodo sofinancirali 
gradnjo.  Po pogovorih z Občino bo razpis izpeljan v prvi polovici oktobra. Izbrani izvajalec, v 
kolikor ne bo prišlo do zapletov pri izbiri izvajalca, naj bi pričel z deli v mesecu marcu 2013 in 
jih dokončal do septembra 2014. 
 
Pod točko 7 

 Garderobne omarice 
G. Jejčič je vprašal, ali je mogoče, da bi učenci dobili garderobne omarice, katere bi se lahko 
potem preneslo na novo šolo 
G. ravnatelj mu je odgovoril, da te možnosti ni. O tem smo že razpravljali pred leti na 
sestanku Sveta šole. Oprema nove šole je zasnovana na povsem drugačen način. 
 

 Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto 
Ga. Vrčon je vprašala, zakaj je bil za likovni pouk predpisan DEBORA kolaž papir, ki je stal 
približno 10 EUR 
G. ravnatelj je odgovoril, da bo to preveril pri učiteljih. 
G. Jejčič je vprašal, zakaj je pri izbirnem predmetu nemščina na seznamu učbenik, ki ga 
učenci sploh ne potrebujejo. Opozoril je, da je pri izbiri učbenikov potrebno biti zelo previden 
in čim bolj varčen. 
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Ga. Božič je predlagala, da naslednje leto potrditve učbenikov  in delovnih zvezkov uvrstijo 
kot točko na zadnjo redno sejo Sveta staršev, ne pa na korespondenčo sejo, kot je bilo to 
letos. 
G. Brecelj Žen, kot predstavnica regijskega Sveta staršev, je povedala, da so se do sedaj 
dobili enkrat, zastavili so si določene cilje (učbeniki, računalništvo, delo šolskega sklada), ki 
jih bodo pokušali čim bolj uresničiti. Predlagala je uvedbo enotnega učbenika za določen 
predmet  za celotno Slovenijo oziroma vsaj za regijo. 
 

 Predstavitev poklicev na šoli 
Ga. Božič je povedala, da je v glasilu Vejtr, ki ga izdaja Obrtna zbornica Ajdovščina zasledila 
članek o predstavitvi določenih poklicev na šolah. Iz članka je bilo razbrati, da šola ni več 
pripravljena sodelovati v tej smeri. Zanimalo jo je zakaj? 
Ga. Valič je odgovorila, da so se na šoli v preteklih letih odvijale predstavitve raznih poklicev, 
šola je sodelovala tudi z OOZ Ajdovščina, vendar so ugotovili, da s strani otrok ni 
pripravljenosti za sodelovanje, zato so to opustili. 
 

 Podatki na spletni strani šole 
G. Hari je povedal, da je prvič v Svetu staršev, zato si je hotel na  spletni strani Šole 
pogledati delovanje šole, delovanje Sveta staršev, pravilnike, vendar na žalost ni našel teh 
podatkov. 
G. ravnatelj je povedal, da je nova spletna stran v pripravi in da bo vse iz stare na novo 
spletno stran preneseno v najkrajšem možnem času. 
 

 Elektronski stik z učitelji 
Ga. Čuk je vprašala, ali bo šola uvedla tudi elektronski stik z učitelji. 
G. ravnatelj je odgovoril, da šola tega zagotovo zaenkrat ne bo uvedla. 
 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 20. uri 
 
 
 
Saša Stopar,                                                                       Sandi Ivanič,      
zapisničarka                                                                                    predsednik Sveta staršev 


