
 
ZAPISNIK 

Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki je bil 20.10.2009 ob 18. uri 
 

Prisotni: 
Kumar Urška, Čotar Mitja, Ivanič Sandi, Sever Primož, Medvešček Janez, Brajnik Hočevar 
Alenka, Semolič Katja, Božič Mojca, Stibilj Milena, Filipič Franc, Blažko Nada, Ilc Slavica, 
Bajc Rosana, Humar Kobal Irena, Štrukelj Saša, Kobal Jože, Pergar Nataša 
Vabljeni: 
Bačič Vladimir – ravnatelj, Dolgan Alenka – pomočnica ravnatelja 
Odsotni:  
Žvanut Miloš, Jejčič Luka, Gomizelj Valentina, Štokelj Majda, Pegan Urška, Ferjančič Tonja, 
Brešan Stibilj Suzana, Šušmelj Irena, Slokar Erika - opr. 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Filipič, je uvodoma pozdravil prisotne, še posebej nove člane in 
vabljene. Ugotovljeno je bilo, da je Svet staršev sklepčen, ker je prisotnih 17 staršev od 26.  
 
Dnevni red  je bil obrnjen tako, da so bile na začetku obravnavali točke, pri katerih sta bila 
prisotna g. Bačič in ga. Dolgan. 
 
Dnevni red: 

1. predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10, 
2. predstavitev problema pandemske gripe, 
3. prispevek staršev za stroške papirja v šol. letu 2009/10, 
4. pismo staršev 2. razredov (učenje angleškega jezika v 2. razredu), 
5. pripombe in predlogi članov Sveta staršev, 
6. obravnava in potrditev zapisnika  2. in 3. sestanka Sveta staršev in dopisne seje v 

šolskem letu 2008/09. 
 
 
1. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10 
G. ravnatelj je predstavil LDN šole in poudaril, da je začetek šolskega leta zaznamoval primer 
pandemske gripe pri učencih 4. razreda, ki so bili v šoli v naravi in bolniška odsotnost 
učiteljice angleškega pouka. 
Člani sveta staršev niso dobili LDN v priponki, zato ga bodo dobili naslednji dan. Svet staršev 
se z LDN seznani, sprejme ga Svet šole. 
Ga. Blažko je predlagala, da bi bili na spletni strani šole predstavljeni izbirni predmeti s 
krajšim opisom, tako da bi se učenci lažje odločili in da bi se starši seznanili z vsebinami. 
Ravnatelj je obljubil, da bo to realizirano v enem tednu. 
Prejšnji teden se je na občini odpiralo projekte za novo šolo – prispelo je 9 projektov. Šola bo 
starše sproti obveščala o dogajanju v zvezi z novo šolo. 
 
2. Predstavitev problema pandemske gripe 
Pandemska gripa se je pojavila pri učencih 4. razreda, ki so bili v šoli v naravi. Šola je bila na 
pojav nove gripe, po zagotovilu vodstva šole, dobro preventivno pripravljena. Že pred 
začetkom šolskega leta je izvedla vse potrebne ukrepe ter nato tudi vse delavce šole in učence 
seznanila s preventivnimi ukrepi. Izvedeno je bilo vse preventivno razkuževanje in gripa se ni 
širila. Bistveni ukrepi so: reagirati je potrebno brez panike in bolne otroke poslati domov za 
en teden. Ker se je gripa pojavila v relativno lahki obliki, je bistveno, da so otroci doma en 



teden - dokler so prenašalci virusa. G. ravnatelj je poudaril, da je potrebno biti pripravljen na 
drugi val, ki se pojavi po približno treh mesecih. 
 
3. Prispevek staršev za stroške papirja v šol. letu 2009/10 
G. ravnatelj je v začetku povedal, da jim je občina ukinila denarna sredstva, na katera so 
računali ter da so stroški kopiranja v lanskem letu znašali 13.500 €. Šola se odloča za 
fotokopije, ker so velike individualne razlike med učenci v hitrosti pisanja ter da se s tem 
prihrani čas v razredu za bolj bistvene zadeve ter da se zmanjša število delovnih zvezkov, ki 
so dragi. Mnenja staršev so bila različna: 
Ga. Božič je povedala, da so bile potrebščine za 5. razred 150% dražje za našo šolo kot za 
šolo v Šturjah in da zato utemeljitev, da so fotokopije na račun manjšega števila delovnih 
zvezkov v primeru 5. razreda, ne drži. G. Filipič je povedal, da so bili stroški za 7. razred 
manjši kot prejšnja leta ( samo dva delovna zvezka). 
Ugotovljeno je bilo da so stroški zelo različni na razrede. Ga. Dolgan je pojasnila, da vsak 
učenec gre skozi vse razrede OŠ in skozi različne cene potrebščin, ter da bi bil zato enotni 
prispevek s tega vidika najbolj pravičen. Povedala je tudi, da imajo na šolah različne delovne 
zvezke in učbenike in tudi cene se zelo razlikujejo. 
 
4. Pismo staršev 2.razredov (učenje angleškega jezika v 2.razredu) 
Stališče g.ravnatelja:  

- angl. krožek lahko uči samo nekdo, ki že uči na šoli, 
- krožek je lahko 30 ur/leto, 
- zaradi bolniškega dopusta učitelja to še ni bilo izvedeno, ostali anglisti so povsem 

zasedeni z rednimi urami pouka, 
- zaradi velikega zanimanja (30 vpisanih) je potrebno organizirati 2 skupini. 

Stališča staršev: 
- pobuda je dobra, pomeni pa delitev na tiste, ki to možnost imajo in na tiste, ki je 

nimajo, nekateri so bili mnenja, da je to nadstandard, ki naj se ga plača; 
- narobe je, da se začne v 2. razredu; bolje bi bilo začeti v 3. razredu, da bi bil potem 

pouk angleškega jezika kontinuiran (g. Filipič); 
- najprej je potrebno razrešiti problem učitelja angleškega jezika in zagotoviti 

normalen pouk po programu, šele nato uvajati krožke iz angl.jezika (ga. Pergar). 
Šola - g. ravnatelj je staršem na pismo že odgovoril. Še enkrat pa bodo proučili možnosti 
izvajanja krožka angleškega jezika (obseg, kateri razredi). 
 
5. Pripombe in predlogi članov Sveta staršev 
- Kako se bo šola prilagajala na pogoje recesije, v katerih živimo? Ali bo iskala cenejše 
variante za tabore in ostale obšolske dejavnosti? 
Ga. Dolgan – organizirali se bodo samo tisti tabori, za katere se bo odločila večina staršev. 
Starše bodo o tem prej povprašali. Potrudili se bodo, da zaradi nezmožnosti plačila otroci ne 
bi ostali doma. Ker je bil tabor na Čavnu drag, bo del stroškov krila šola. Ga. Božič je 
predlagala, da se pregleda tudi druge kapacitete in ne samo kapacitete na CŠOD ter bo 
posredovala ge. Dolganovi naslove. 
- Na vprašanje, kako je z obnašanjem vozačev, je bil odgovor, da se je stanje izboljšalo. 
- Vzgojni načrt šole – delo učencev, ki motijo pouk pri dežurnem učitelju, se je dobro 
obneslo. Zadovoljni so tako učitelji kot učenci. 
- Cepljenje deklic 6. razreda financira občina. Go. Humar Kobal je zanimalo, kako je s 
cepljenjem starejših deklic. Ga. Dolgan je povedala, da šola o tem nima informacij. Ga. Božič 
je povedala, da so deklice 6. razreda vključene v nacionalni program cepljenja, ki je 



brezplačen (ga ne financira občina). Občina plačuje del cepljenja za ostale deklice, starejše od 
12 let.  
-          Predstavnica iz Lokavca je vprašala, kam se otroci vračajo z ekskurzij. Ga. Dolgan je 
odgovorila, da se otroci vedno vračajo na Police. 
 
Vabljena člana, g. Bačič in ga. Dolgan, sta zapustila sejo. 
 
Glasovanje: 
Na glasovanje je bil dan predlog prispevka staršev za strošek papirja, ki se nanaša na 
obravnavano 3. točko: 
Prispevek znaša 10 € na učenca, plačal se bo v vsakem polletju po 5 €, in sicer na položnicah, 
skupaj z malico. 
Vsi prisotni starši so predlog 100% podprli. 
 
6.       Obravnava in potrditev zapisnika  2. in 3. sestanka Sveta staršev in dopisne seje 
(16.6.2009 in 10.3.2009, ter dopisne seje 1.4.2009).  
Čeprav Svet staršev ni v isti sestavi, se da zapisnike zadnjih dveh sej, ter dopisne seje na 
glasovanje.  
Ga. Nada Blažko in ga. Pergar sta imeli pripombo na zapisnik s seje dne 10. 3. 2009, in sicer 
pod točko 4.: Pripombe in predlogi staršev. Nista se strinjala z zapisom: Starši so se pritožili 
na delo učiteljice angleškega jezika…, ker so bili oni z njenim delom zadovoljni, kar so na 
seji tudi izrecno povedali.Ta del zapisnika se zato popravi oziroma dopolni: Nekateri starši so 
se pritožili nad izvajanjem … 
Zapisniki so bili nato potrjeni in sprejeti. 
 
Svet staršev napiše na župana prošnjo, da ob dnevu šole zagotovi brezplačno uporabo 
dvorane. Svet staršev pričakuje od župana informacijo o poteku priprav na gradnjo šole (tako 
kot je bilo dogovorjeno). 
 
Svet staršev napiše na Ministrstvo za šolstvo in šport pismo, v katerem izrazi nestrinjanje z 
odpovedjo in načinom odpovedi nekaterih tekmovanj (logika, biologija, zgodovina).  
 
Problem domačih nalog in discipline v šoli ni samo problem učencev, to je tudi problem 
učiteljev. Še vedno velja, da je tudi od učitelja odvisno, kako poteka delo na šoli. 
Nekaterim staršem se je zdela neprimerna izjava g.ravnatelja za lanski 9. razred, da so 
generacija »nula«, kar so učenci izrazili tudi ob zaključku šolanja. 
Primerno je, da se g. ravnatelj udeleži proslav, ki jih organizira podružnična šola v Lokavcu 
(kulturni dan, 8.marec). 
 
Zaključek seje ob 19.40 uri. 
 
 
Slavica Ilc,                                                                               Franc Filipič,      
zapisničarka                                                                            predsednik Sveta staršev 


