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Datum: 24. 2. 2022 

 

Z A P I S N I K   
2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je potekal v četrtek, 24.2. 2022, ob 

17.00 uri preko spleta. 

 

Prisotni: 30 članov Sveta staršev: Suzana Krapež (1.a), Matej Avbar (nam. 1.b), Alenka 

Ćumurdžić (1.c), Marko Stubelj (2.b), Vanja Blažica (2.c), Jasmina Bratina (3.a), Irena Sedmak 

(3.c), Nataša Slokar Klippel (4.a), David Koren (4.b), Nevenka Brecelj Popović (nam. 4.c), 

Metka Lavrenčič Lozej (nam. 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), Fani 

Polanc (9.b), Miloš Popović (9.c), Veronika Humar (1.Lok), Tine Seljak (2.Lok), Andrej Ferletič 

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

NIS), Elizabeta Valič (9.,11.OPP NIS) 

Vabljena in prisotna: ravnateljica Irena Kodele Krašna 

 

Odsotni: opr. Nataša Podgornik (2. a) in opr. Anita Mrak (namestnica 2.a), Katarina Kete 

Rodman (3.b), Jernej Murn (5.a), Erik Kalin (7.a), opr. Polona Kunaver Ličen (8.c) in opr. Robert 

Stibilj (namestnik 8.c), opr. Mateja Curk (9.a), Anka Ilc (1.,2.OPP NIS), opr. Tina Ban (7., 8. 

OPP NIS) in opr. Petra Slejko (namestnica 7., 8. OPP NIS) 

Odsotni, vabljeni: Nataša Bavčar in Kristina Valič. 

 

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 30 

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 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, z dne 19.10. 

2021 

3. Seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

4. Seznanitev s Poročilom o samoevalvaciji za šolsko leto 2020/2021 

5. Seznanitev s Finančnim poročilom Šolskega sklada za leto 2021 

6. Vprašanja, predlogi, pobude 

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

 

Točka 2: Potrditev zapisnika 1. sestanka v šolskem letu 2021/2022 z dne 19.10.2021.  

Ni pripomb na zapisnik. 

SKLEP 1 k točki 2: Zapisnik je soglasno sprejet. 

 

Točka 3: Seznanitev s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2020/2021 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna izpostavi ključne zadeve: 

V tem šolskem letu so kar štirje meseci pouka potekali na daljavo, odpadle so šole v naravi, 

dnevi dejavnosti so bili prilagojeni, razredi so ostajali v mehurčkih… Zastavljeni cilji so bili 
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doseženi, vprašljiva pa je kvaliteta znanja. Bilo je nekaj manj tekmovanj, kljub temu pa so 

učenci prejeli kar dve zlati priznanji iz področja geografije. 

 

SKLEP 1 k točki 3: Svet staršev je seznanjen s poročilom o realizaciji Letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021. 

 

Točka 4: Seznanitev s Poročilom o samoevalvaciji za šolsko leto  2020/2021 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna: Prioritetni cilji v prvem sklopu so bili razvijanje 

kritičnega mišljenja, reševanje problemov in odločanje. Ugotovili smo, da so ti cilji zelo 

ambiciozni in bomo morali k njim pristopati bolj postopoma. Neugodno je vplivala tudi 

epidemija. Kljub temu so bili rezultati vidni zlasti na področju postavljanja vprašanj in iskanja 

virov. Učenci so se navadili, da je treba upoštevati določena pravila in uporabljene vire dosledno 

navajati. 

Drugi sklop ciljev je bil razvijanje spoštovanja, strpnosti in druge občečloveške vrednote. 

Izvedba je bila ponovno otežena zaradi Covid situacije. Učenci so si namesto druženja 

izmenjevali posnetke in sporočila. Opazili smo, da so postali manj občutljivi za sočloveka, zato 

temu sedaj posvečamo še več pozornosti. 

Rezultat anketnega vprašalnika kaže na to, da je bil pouk v drugem valu epidemije bolje 

organiziran, saj se je šolski kader čez poletje pripravil na morebitno ponovno zapiranje šol. 

Usmeritve za naprej so, da se prilagodi pravila šolskega reda, da se nudi še več izobraževanj 

učiteljev na temo prepoznavanja in reševanja stisk pri učencih kot posledica odmika od 

družbenega življenja. 

Vključeno je tudi mnenje o šolski prehrani. 

 

g. Peter Medvešček (5.,6. OPP NIS): Izvedli ste tudi analizo o dolgočasju pri učencih višjih 

razredov pri pouku. Kot ukrep naj bi se zasnovala skupina, ki bi razreševala ta problem. Otroke 

ste tudi vprašali, ali radi prihajajo v šolo in ugotovili, da velik delež učencev neradih prihaja v 

šolo kot posledica šolanja na daljavo. Se vam zdi to realen rezultat? 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna: Učencem pogosto zastavimo to vprašanje in v 

preteklih letih odgovor, da neradi prihajajo v šolo, ni posebej izstopal. Otroci so pri pouku med 

drugim iskali stik z vrstniki. S poukom na daljavo in povezavo preko socialnih omrežil kar 

naenkrat obisk šole ni več tako močan dejavnik za stik z vrstniki. Drugi razlog je lahko tudi ta, 

da so učitelji ob ponovni vzpostavitvi pouka v šoli pričakovali resno delo, učenci pa so prihajali 

z bolj ležernim pristopom. Razkorak med pričakovanji je povzročal dodatni stres. 

Druga problematika, da se učenci predmetne stopnje pogosto dolgočasijo v šoli, je znana. Gre 

v glavnem za nadarjene otroke. Zadolžitve, ki so jim zastavljene, jih ne motivirajo. Ukrepov 

proti temu v obdobju epidemije nismo mogli ustrezno razvijati, jim pa bomo namenili več 

pozornosti v prihodnosti. 

Del samoevalvacijskega poročila je tudi poročilo o rezultatih NPZ. Pri nekaterih predmetih so 

rezultati slabši od slovenskega povprečja. To ni samo vpliv epidemije, ampak tudi neodzivnosti 

nekaterih pri pouku na daljavo. Vključeni si tudi rezultati učencev, ki prihajajo iz drugih držav 

in so želeli pristopiti k preverjanju. Preverjanje pri tretješolcih pa je prineslo zelo dobre 

rezultate. 

SKLEP 1 k točki 4: Svet staršev se je seznanil s poročilom o samoevalvaciji za šolsko 

leto  2020/2021. 

 

Točka 5: Seznanitev s Finančnim poročilom Šolskega sklada za leto 2021 

ga. Veronika Humar, predsednica Šolskega sklada: Šolski sklad je zaradi ukrepov 

povezanih s Covid situacijo izvedel manj aktivnosti in posledično zbral manj denarja. Na srečo 

je ostalo kar veliko sredstev na računu iz preteklih let. Spomladi pa ponovno načrtujemo zagon 

dejavnosti povezanih z zbiranjem denarja. 



SVET STARŠEV 

Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina 

Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina 

  

 

 

SKLEP 1 k točki 5: Svet staršev se je seznanil s Finančnim poročilom Šolskega sklada 

za leto 2021. 

  

 

 

Točka 6: Vprašanja, predlogi, pobude 

ga. Selma Bizjak (7.c): Kako je urejeno prezračevanje učilnic? Otroci so pogosteje omenjali 

glavobole, verjetno tudi zaradi nošnje mask. 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna: Stavba ima urejeno prezračevanje, količina zraka se 

zamenja trikrat na uro, po priporočilih za Covid pa naj bi se še enkrat več. Najpreprosteje je 

odpirati okna, pri čemer pa morajo biti senčila dvignjena. V tem primeru pa sonce sveti na 

učence. Potrebovali bi bolj kvalitetna zunanja senčila. 

 

g. David Koren (4.b): Kakšen je bil odgovor s strani Občine Ajdovščina glede montaže 

senčil? 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna: Župan je zavrnil montažo zunanjih senčil. Tudi 

arhitektka je zagotovila, da je šola ustrezno sprojektirana in je potrebno samo ojačati 

delovanje klimata, kar pa je včasih neprijetno za prisotne v prostoru in večja je tudi poraba 

energije. 

 

ga. Veronika Humar (1. Lokavec): Učenci predmetne stopnje poročajo, da je domače 

naloge manj ali je sploh ni, ker so »učitelji že obupali«, saj večina otrok pride k pouku brez 

naloge. Domača naloga je del utrjevanja snovi in ima svoj pomen. Lahko učitelji uporabijo še 

kakšen ukrep, da bi učenci vendarle pisali naloge? 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna: Težko je govoriti na splošno, najbolje se je dogovoriti 

s posameznim učiteljem predmeta. Poleg tega nekateri starši kar vztrajajo, da domače naloge 

niso obvezne in da ukrepov ne sme biti. Ritem dela učencev je po epidemiji zagotovo upadel. 

 

g. Andrej Perše (6.b): V kakšnem stanju je izvedba šole v narave? Je kakšna možnost, da 

bi se izvedla tudi za tiste otroke, ki se je niso mogli še udeležiti? 

ga. ravnateljica Irena Kodele Krašna: Rezerviran imamo termin 21. marca, ki ga bomo 

izvedli za oddelke, ki niso še šli, in za posamezne učence, ki se je niso mogli udeležiti s svojim 

razredom. 

 

 

Predsednica Sveta staršev zaključi sejo ob 17.45. 

 

                                                                                                                                

Selma Bizjak, l. r.  

                    Predsednica Sveta staršev   

 

     Zapisala: Veronika Humar 

 


