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

Z A P I S N I K

4. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je potekal v četrtek, dne 7. junija 2018 ob 18.00  
uri v prostorih matične šole.

Prisotni (20 + 3): 23
Člani Sveta staršev: Jasna Cijan (1.b), Matej Žvokelj, namestnik (1.c), Borut Černigoj (2.a),  Andrej  
Perše  (2.b),  Kristina  Prosen  (3.a),  Tine  Vižintin  (3.b),  Klavdija  Žnidar  (4.a),  Janko  Slokar  (4.b),  
Veronika Tihelj Bajc (4.C), Miloš Popović (5.b), Metka Vidmar Mihelj (6.b), Igor Benko (7.a), Mateja  
Ličer (7.c), Ines Pergar (8.a), Janez Medvešček (8.c), Marica Žen Brecelj (9.C), Urban Troha (1., 2./L), 
Miran Blaško (3.,4./L), Katja Zagorc (5./L), Klavdija Jerončič (7.,8. OPP NIS)
Vabljene: ravnateljica Irena Kodele Krašna, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar

Odsotni: 13
Člani Sveta staršev: Jasmina Likar (1.a), Karmen Bizjak Bat (2.c), Selma Bizjak (3.c), Tea Makuc 
(5.a),  Irena Rojko (5.c),  Marko Grmek Seražin (6.a),  Jasmina Bratina (7.b),  Tanja  Štrancar  (8.b),  
Mateja Skomina (9.a), Vida Kranjc (9.b), Sabina Marolt Bunc (1.-3. OPP NIS), Elizabeta Valič Smodiš  
(4., 5. OPP NIS),  Nives Črnigoj (9. OPP NIS)

Po kratkem nagovoru je predsedujoča začela sestanek po predlaganih točkah dnevnega reda.

Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega 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. 

SKLEP 1 k točki 1: Svet staršev je sklepčen.

Predsedujoča je predlagala sprejem in potrditev predlaganega dnevnega reda.

DNEVNI RED
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 2. sestanka Sveta staršev z dne 18.1.2018
3. Potrditev zapisnika 3. sestanka (dopisne seje) z dne 6.3.2018
4. Podaja  soglasja  k  skupni  nabavni  ceni  delovnih  zvezkov  za  posamezen  razred  za  šolsko  leto  
2018/2019
5. Podaja soglasja k predlogu nadstandardnih storitev za učence v mesecu septembru 2018
6. Seznanitev z rezultati ankete o šolski prehrani v šolskem letu 2017/2018
7. Predlogi, mnenja, pobude članov

SKLEP 2 k točki 1:
Predlagani dnevni red se potrdi in sprejme v obravnavo.
Sklep sprejet soglasno.

Ad 2)  Potrditev  zapisnika  2.  sestanka  Sveta  staršev  z  dne  18.1.2018 ter pregled uresničitve  
sklepov
Pripombe,  posredovane  v  roku  za  podajo  pripomb,  so  bile  vse  upoštevane.  Na  sestanku  drugih 
pripomb na zapisnik ni bilo.

SKLEP k točki 2: Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev z dne 18.1.2018 se potrdi.
Sklep sprejet soglasno.
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Pregled uresničitve sklepov: 
– Podan je bil predlog, naj učenci preko zdravljenega odvisnika spoznajo pekel, ki ga prinašajo 

droge. Ugotovi se, da je bil predlog upoštevan in izveden za učence 8. razreda, ti so bili nad 
predstavitvijo navdušeni. 

– Vprašanje v zvezi z dodatkom k zapisniku:
Kaj menite o predlogu starša, če bi v avli šole obstajala oglasna deska, na katero bi v začetku  
šolskega leta napisali vsa šolska tekmovanja, ki se jih za šolsko leto planira, kateri razredi se  
ga lahko udeležijo in kdaj, kje, do kdaj se lahko prijavijo na tekmovanje; ali se je zgodilo, da 
kdo izmed učencev ni bil seznanjen z določenim tekmovanjem?

G. Popović pove, da se strinja z odgovorom ge. ravnateljice (ta je sestavni del prejšnjega zapisnika) na  
gornje vprašanje. Več predstavnikov je enakega mnenja. 

Ad 3) Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev (dopisne seje) z dne 6.3.2018
Pripombe  ter  mnenja,  posredovana  v  roku  za  podajo  pripomb,  so  bila  upoštevana  in  vnesena  v 
zapisnik. Na sestanku drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

SKLEP k točki 3: Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev z dne 6.3.2018 se potrdi.
Sklep sprejet soglasno.

Ad 4) Podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezen razred za šolsko 
leto 2018/2019

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov določa, da mora ravnatelj pridobiti pisno soglasje sveta 
staršev  za  skupno  nabavno  ceno  delovnih  zvezkov  in  drugih  učnih  gradiv  za  posamezen  razred 
najkasneje do 10. junija tekočega šolskega leta.  Šola obvesti  vse udeležence izobraževanja, katera  
učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu do 15. junija tekočega šolskega leta. 

Ga. ravnateljica pove, da je skupna nabavna cena, z izjemo podružnice v Lokavcu, nižja kot lansko 
leto. 
Ga. Tihelj Bajc opozori, da je v 4. razredu pri angleškem jeziku ostal delovni zvezek nerešen, je pa po 
drugi strani v zvezku veliko učnih listov. Otroci imajo poleg delovnega zvezka še učbenik. Sprašuje  
zakaj ostajajo delovni zvezki nerešeni upoštevaje dejstvo, da bo za 5. razred zahtevano zopet isto,  
poleg učbenika tudi delovni zvezek. Meni, da bi moral biti delovni zvezek, če se ga že zahteva, ob 
koncu leta tudi rešen. 
Ga. ravnateljica pove, da bo posredovala pripombo naprej. 
Ga. Vidmar Mihelj pove, da se to pri angleškem jeziku dogaja že več let. 
Ga. ravnateljica pove, da je težava tudi v tem, ker delovni zvezki niso povsem vsebinsko optimalni,  
zato so potrebni poleg še dodatni učni listi. 
Ga. Vidmar Mihelj poda pomislek, da če delovni zvezki niso rečeni, potemtakem ni nobene kontrole 
nad delom učenca. 
Ga. ravnateljica znova vzpostavi že večkrat slišano vprašanje, ali je domača naloga obvezna ali ne. Eni 
učitelji stojijo na stališču naj bo obvezna, drugi pa ne. 
Ga. Tihelj Bajc poudari, da je dobro, da otroci rešujejo naloge z vsebino, ki so jo obravnavali. Vseeno 
naj nalogo rešijo pa za vajo in utrjevanje znanja. Naloga je namreč tudi del učenja. 
G. Medvešček je mnenja, da če se gre v nabavo pripomočka, naj se ga tudi uporablja. 
Ga. Brecelj Žen sprašuje glede poskusnega izvajanja uporabe tablic namesto delovnih zvezkov.
Ga. ravnateljica pove,  da so en komplet  tablic že dobili,  nimajo pa še wi-fija,  so pa prijavljeni  k 
vzpostavitvi ustreznega sistema, ki bo izvedbo uporabe tablic omogočal. Dva oddelka hkrati bosta  
lahko delala. Je pa tovrstna tehnologija v svetu v uporabi že najmanj deset let. Pove še, da so želeli  
pred dvema letoma nabaviti tablice, vendar je bilo mnenje občinskega sveta negativno. 
G. Medvešček sprašuje v kakšnem obsegu naj bi se tablice uporabljale in pri katerih predmetih. 
Ga.  ravnateljica pove,  da  bi  jih  uporabljali  višji  razredi  pri  vseh  predmetih,  gre  v  smeri  k  večji 
samostojnosti učencev. 
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SKLEP k 4 točki: 
Svet staršev podaja soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezen razred za šolsko 
leto 2018/2019. 
Sklep sprejet soglasno!

Ad 5) Podaja soglasja k predlogu nadstandardnih storitev za učence v mesecu septembru 2018
Podaja soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah je ena izmed nalog, ki jo svetu  
staršev nalaga 66. člen ZOFVI. 

Ga.  ravnateljica na kratko  predstavi  predlog nadstandardnih  storitev,  ki  so ga predstavniki  prejeli 
skupaj  z  vabilom.  Pove,  da  pri  kritju  stroškov  posamezne  storitve  iz  predloga  niso  upoštevali 
morebitnih sredstev šolskega sklada. Na vprašanje predsednice prisotnim predstavnikom UO šolskega 
sklada ali so o tem morebiti kaj razpravljali ti povedo, da niso. 
Na vprašanje predsednice glede razhajanja zneska pod točko 12. predloga ga. ravnateljica pove, da gre 
pravilno za znesek 10,00 EUR. 
Predsednica znova vzpostavi problem visokih stroškov avtobusnih prevozov in meni, da bi morala šola 
na tem področju še  bolj  težiti  k  racionalnosti  oziroma zmanjševanju stroškov v breme  staršev  in 
poiskati drugačne rešitve. 
Več predstavnikov izrazi mnenje, da smo o tem veliko razpravljali že na prejšnjih sestankih, ustreznih 
rešitev očitno ni, izrazijo strinjanje s predlaganimi stroški. 
G. Medvešček pove, da je letos za osmošolce odpadel tabor Kovk, otroci so bili razočarani, saj se ta 
tabor izvaja vsako leto. Zato poda predlog, naj se pristopi k organizaciji taborjenja pri Krnskih jezerih  
drugo  leto  tako,  da  se  že  v  naprej  določi  termine  in  naredi  tudi  rezervni  plan.  
Ga. ravnateljica pove, da so imeli plan B tudi za tabor na Kovku, rezervirana sta bila dva termina,  
vendar je bilo vreme nestabilno. 

SKLEP k 5 točki: 
Svet staršev podaja soglasje k predlogu nadstandardnih storitev za učence v mesecu septembru 2018. 
Sklep sprejet soglasno!

Ad 6) Seznanitev z rezultati ankete o šolski prehrani v šolskem letu 2017/2018
Ga. ravnateljica pove, da je bila enako kot v lanskem letu tudi letos izpeljana anketa v zvezi s šolsko 
prehrano. Rezultati so podobni, bistvenih odstopanj ni, je pa, glede na lansko leto, zaznati večji delež  
otrok, ki jim je malica všeč. Na strani staršev je bil odziv manjši, le 47 staršev od 1100 je odgovorilo  
na anketo zato ocenjuje, da so starši s prehrano zadovoljni. 
G. Černigoj se strinja z večino stvari iz opravljene analize. Ceni, da se spremlja trend skozi daljše 
obdobje, tako mnenje otrok kot staršev. Glede manjšega odziva staršev pa predlaga, da se pripne kar  
direktno link z dostopom do ankete, morda bo odzivnost večja. 
Ga. ravnateljica pove, da se tega preko e-asistenta ne more izvesti. 

SKLEP k 6 točki: 
Svet staršev se je seznanil z rezultati ankete o šolski prehrani v šolskem letu 2017/2018 
Sklep sprejet soglasno!

Ad 7) Predlogi, mnenja, pobude članov

– Zaključni izlet 9. razredov  
G. Medvešček v zvezi s tem poda predlog staršev, katerega predstavnik je, naj bi otroci osnovnošolsko 
šolanje končali z lepimi spomini na šolo, z doživetjem v obliki dvo ali tri dnevnega zaključnega izleta.  
Stroške bi krili starši. 
Ga. ravnateljica sprašuje, ali  bi bili  pripravljeni peljati  28 otrok za dva do tri  dni nekam ob dveh 
spremljevalcih, kolikor pripada taki skupini otrok. Odgovornost peljati tako skupino otrok je izredno 
velika. Spomnila je na dogodek v Planici izpred nekaj časa. 
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G. Medvešček razume pomisleke ge. ravnateljice in razmišlja, da je pravzaprav žalostno, da otrokom 
ne zaupajo in se sprašuje, kje smo vsi skupaj zgrešili. 
Ga. ravnateljica pojasni, da so otroci v letih, ko se upirajo, iščejo nove poti v življenju. 

– Pripombe glede ocenjevanja znanja  
Ga. Tihelj Bajc, predstavnica 4. razreda, je izpostavila posamezne težave, ki so se pojavljale med tem 
šolskim letom. 
Ga.  ravnateljica meni,  da  bodo tovrstne pripombe in težave rešili  na  individualnem nivoju  in  ob 
skupnem pogovoru. 

– Uspeh pevskega zbora OŠ Danila Lokarja v Belgiji  
G. Vižintin je povedal, da mu je toplo pri srcu ob uspehu, ki ga je dosegel pevski zbor naše šole v 
Belgiji, z oceno 10 – cum laude. Pohvalil je učence in zborovodkinjo. 
Ga. Zagorc pove, da je bila tudi sama udeležena in se strinja, naj ostane glasba in petje v prvem planu. 
Ga. ravnateljica pove, koliko ogromne energije in truda je bilo vloženega v to, s strani vseh, otrok in 
zborovodkinje. Bile so številne intenzivne vaje. 
G.  Benko sprašuje  ali  obstaja  kakšno priznanje,  ki  ga  podeljuje  šola  za  izjemne dosežke,  kot  na 
primeru uspeha pevskega zbora. 
Ga. ravnateljica pove, da ne obstaja plaketa, ki bi jo podeljevali. Otroci so dobili to priznanje, sprejeti 
bodo na sprejem k županu. 
Tudi g. Vižintin meni, da bi bilo smiselno v takih primerih podeliti priznanje dotičnemu za uspeh, saj 
gre za predstavitev šole v svetu. 
G. Benko predlaga, da se da mentorici tudi s strani staršev priznanje za minulo delo. 
G. Blaško sprašuje, ali obstaja na šoli sistem pohval in priznanj za delavce šole. 
Ga. ravnateljica pove, da šola tega nima in tudi ne bo imela. 
G. Slokar meni, da bi morali biti tovrstni uspehi javno izpostavljeni na več načinov. 
Ga. Prosen je menja, da je pobuda v tej smeri dobra, rado se kritizira, lepo pa je, ko se prepozna trud,  
ki ga nekdo vloži v delo in se to javno tudi izpostavi. 

Svet staršev soglasno sprejme sklep:
Učencem, ki so uspešno zastopali našo šolo v Belgiji in zborovodkinji, ki jih je uspešno pripravila in 
vodila, Svet staršev javno zapiše zahvalo. 

– Učenci – kolesarji v šolo brez čelad  
Ga. ravnateljica izpostavi, da se ogromno otrok vozi v šolo s kolesom brez varnostne čelade in prosi,  
naj se na to opozori in ponovno opomni starše. Varnost otrok je in mora biti na prvem mestu, tako v 
šoli kot izven nje. 

Sestanek se je zaključil ob 20.00 uri. Predsedujoča je predstavnike seznanila, da je to zadnja seja, ki jo 
vodi kot predsednica. Zahvalila se je vsem predstavnikom in vodstvu šole za angažiranost in aktivno 
sodelovanje na sestankih, v delovnih skupinah, pa tudi drugače, ko smo ob posameznih, novih in starih 
temah, iskali  odgovore in pojasnila na vrsto vprašanj. Vedno znova smo odpirali nova področja in 
pretresali stara ter iskali ustrezne rešitve, vedno v dobro vseh udeleženih, predvsem naših otrok, čemur  
je Svet staršev tudi namenjen. 

                                                      
                mag. Ines Pergar, l.r.

                                                                                                          predsednica Sveta staršev
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Z A H V A L A 

Hvaležen lovek je tisti, ki se zaveda dobrote življenja, tisti, ki pokaže zadovoljstvo in izrazič  
ob utke ob uspehu. č

Ga. Petra Habjani  Gregorc, zavoljo vaše ambicioznosti, kreativnosti, posluha in neizmerneč  
želje doprinesti nekaj dobrega, ste znala povezati raznolikost otroških zna ajev, se dotaknitič  
njihovih duš in ustvariti ta zmagovalni duh. Starši Osnovne šole Danila Lokarja vam, gospa 
Gregorc, in vsem vašim odli nim pevcem, hvaležno izrekamo estitke ob izjemnem uspehu,č č  
uspehu evropskih razsežnosti, ki ste ga z našimi mladimi pevci dosegli konec aprila letos v 
Belgiji. 

Veliko truda in odrekanja je bilo potrebnega tako z ene kot z druge strani. Vaše delo je bilo  
vrhunsko,  skladbe skrbno in do potankosti  dodelane,  nastop na nivoju,  ki  presega raven 
osnovnošolskega  zbora,  kar  seveda  ni  ostalo  skrito  ne  poslušalcem  širom  Evrope  ne 
mednarodni sodniški ekipi. Prvo mesto s pohvalo (cum laude). 

Kot  zborovodkinja,  vzor  generacijam  naprej,  ste  v  naših  otrocih  znala  odkriti  njihovo 
ustvarjalno mo , jim ponudila možnost, da izrazijo svojo glasbo skozi kreativnost vsakegač  
posameznika,  jim pokazala,  kako  lahko  na  svoj  na in  poustvarijo  notranjo  melodijo  inč  
harmonijo. Hvala vam!

Vse, kar lahko starši re emo, je: Ponosni smo na vas, otroci, ponosni na vas, ga. Gregorc.č  
Ponosni na to, da smo tudi mi starši del zgodbe, ki se bo zapisala v zgodovino naše osnovne 
šole.“ 
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