ZAPISNIK
1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012,
ki je bil v sredo, 12.10. 2011, ob 18. uri
Prisotni:
Valentina Kobal, Andreja Bajc Kočevar, Tina Vrčon, Mateja Ronkalj, Dejan Hreščak, Sandi
Ivanič, Primoţ Sever, Miloš Ţvanut, Janez Medvešček, Alenka Brajnik Hočevar, Saša
Stopar, Katja Semolič, Mojca Boţič, Milena Stibilj, Majda Štokelj, Franc Filipič, Nada Blaţko,
Ingrid Marc, Robert Soban.
Odsotni:
Rosana Dumenčič (opr), Matjaţ Ferjančič, Luka Jejčič (opr), Sonja Čuk (opr), Saša Bratina,
Urška Pegan, Matjaţ Madric (opr), Saša Štrukelj, Matjaţ Tonja.
Ugotovitev: Svet staršev je s prisotnostjo 19 članov od 28 sklepčen.
Prisotni gostje:
ravnatelj g. Vladimir Bačič
Svet šole je vodil predsednik Sveta staršev g. Franc Filipič in novi predsednik Sveta staršev
g. Sandi Ivanič.
Sprejet je bil dnevni red:
1. potrditev zapisnikov 2. sestanka Sveta staršev z dne 22. 3. 2011 in 3. sestanka Sveta
staršev, v obliki dopisne seje od 20. 5. 2011 do 30. 5. 2011;
2. izvedba volitev predsednika Sveta staršev in treh predstavnikov Sveta staršev za
Svet šole;
3. izvolitev novega člana Sveta staršev v odbor Šolskega sklada,
4. poročilo o delu OŠ Danila Lokarja v šolskem letu 2010/11,
5. seznanitev s programom dela v šolskem letu 2011/12,
6. posredovanje informacij glede gradnje nove šole,
7. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev.
Prvo točko je vodil stari predsednik g. Franc Filipič.
Ad 1
Na zapisnik 2. in 3. sestanka Sveta staršev ni bilo pripomb, zapisnika sta bila soglasno
sprejeta.
Ad 2
Ravnatelj se je zahvalil g. Filipiču za njegovo uspešno vodenje mandata. G. Filipič se je
vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje ter povedal da so v tem času dosegli veliko, edina
nerealizirana zadeva ostaja izgradnja nove osnovne šole. Na pobudo nekaterih
predstavnikov staršev, ter za laţjo izvolitev novega predsednika in predstavnikov v Svet šole,
je predstavil delo in naloge predsednika sveta staršev, ter za katere zadeve se je v času
njegovega mandata s svojimi člani zavzemal in jih v večini tudi dosegel.
Predlogi za novega predsednika in predstavnike Sveta staršev v Svetu šole so bili:
- Sandi Ivanič
- Janez Medvešček
- Saša Stopar
- Robert Soban.

Komisija za štetje glasov:
- Katja Semolič
- Andreja Bajc Kočevar
- Tina Vrčon.
Volitve so bile tajne. Po preštetju glasov, so posamezni kandidati dobili naslednje število
glasov:
- Sandi Ivanič – 14 glasov,
- Saša Stopar – 3 glasove,
- Janez Medvešček – 2 glasova.
Za novega predsednika Sveta staršev je bil izvoljen g. Sandi Ivanič.
Predstavnik Sveta staršev za Svet šole so:
- g. Sandi Ivanič
- ga. Saša Stopar
- g. Robert Soban.
V nadaljevanju je sestanek vodil novoizvoljeni predsednik g. Sandi Ivanič.
Ad 3
Izvolitev novega člana Sveta staršev v odbor Šolskega sklada ni bila izvedena, ker se stari
član strinja, da še naprej ostane član.
Ad 4
Ravnatelj je na kratko predstavil poročilo o delu OŠ Danila Lokarja v šolskem letu
2010/2011. Poudaril je, da se je v lanskem letu doseglo zelo dobre doseţke na vseh
področjih, kar potrjuje, da naša osnovna šola sodi med zelo dobre šole.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5
Ravnatelj je seznanil predstavnike Sveta staršev s programom dela v šolskem letu
2011/2012.
S. Ivanič je vprašal, zakaj so spremenili termine glede šolskih taborov.
Ravnatelj je pojasnil, da je to bilo potrebno zaradi same logistike.
V nadaljevanju je bilo veliko govora glede programa Zdrav ţivljenjski slog, h kateremu se je v
letošnjem letu priključila šola. Problem je nastal, ker program ne sofinancira najema
telovadnic. Program se odvija na ŠC Police ter v telovadnici v Lokavcu.
Sklep: Vodja podruţnice v Lokavcu se sestane s predsednikom KS Lokavec, ravnatelj pa
organizira sestanek na Občini Ajdovščina, kjer se bodo poskušali dogovoriti o dodatnem
sofinanciranju plačila uporabe obeh telovadnic.
Ad 6
Ravnatelj je povedal, da je bil dne 10.10.2011 na sestanku na Občini Ajdovščina glede
izgradnje nove osnovne šole. Postavljen je bil nov rok za izgradnjo, ki naj bi bil, po besedah
tajnika Občine Ajdovščina, 01.09.2013.
Izgradnja nove šole je do nadaljnjega ustavljena, saj je Ministrstvo za šolstvo zamrznilo
izplačilo 2,8 mio evrov. Zamrznitev je posledica rebalansa drţavnega proračuna, ki je ukinil
sredstva za vse nove projekte iz razpisa. Do sredstev bi lahko Občina prišla le še s prijavo
na razpis EKO sklada. Prijava je moţna do decembra. Sredstva so razpisna v višini 1,2 mio
evrov. Podana je bila informacija, da je Primorje d.d. ţe pridobilo gradbeno dovoljenje.

S. Ivanič je kritično ocenil delo Občine Ajdovščina glede izvedbe te investicije. Člane Sveta
staršev je spomnil, da je ţupan na enem izmed preteklih sestankov Sveta staršev povedal,
da bo šolo zgradil z ali brez drţavnih sredstev. To je zabeleţeno tudi v zapisniku. Menil je,
da se je potrebno organizirati in z vsemi močmi pritisniti na ţupana.
N. Blaţko je predlagala, da se izvoli odbor, ki bo takoj začel z nadaljnjimi aktivnostmi glede
gradnje šole ter da ne smemo odlašati do decembra.
M. Boţič je povedala, da se bo na decembrski seji Občinskega sveta sprejemal rebalans
proračuna za leto 2012/2013 ter da se sedaj pripravlja predlog rebalansa.
F. Filipič je povedal, da je bilo z ţupanom dogovorjeno, da bo obveščal Svet staršev z vsemi
aktivnostmi glede gradnje šole.
Imenovan je bil odbor za izgradnjo nove OŠ z naslednjimi člani:
- Sandi Ivanič
- Nada Blaţko
- Franc Filipič
- Janez Medvešček
Sklep: S. Ivanič do konca oktobra poskuša organizirati sestanek pri ţupanu v zvezi z
nadaljnjimi aktivnostmi glede izgradnje nove OŠ.
Ad 7
J. Medvešček: Zakaj je v petem razredu prišlo do spremembe učbenika?
Ravnatelj: Do spremembe učbenika je prišlo zaradi strokovnih razlogov.
S strani staršev 5. razreda je bila podana ţelja, da bi bila pri kosilu alternativa solati sadje in
moţnost brezmesnih obrokov (vegetarijanski ali kulturno verski vzroki)
Ravnatelj: Kosilo kuhajo na Srednji šoli Vena Pilona. Zaveda se da so taki problemi in tudi
pritiski s strani staršev so čedalje večji. Kvaliteta hrane je v letošnjem letu boljša, ne verjame
pa, da se bo dalo dogovoriti glede brezmesnih obrokov in alternativ.
M. Ronkalj: Mama iz 2. b razreda je na roditeljskem sestanku spraševala, zakaj je v tem
razredu več otrok drugih narodnosti kot v ostalih razredih.
Ravnatelj: Razredi se sestavljajo po sposobnostih učencev. Pri sestavljanju razredov se
gleda na to, da so razredi med seboj primerljivi po uspehu, ne pa po narodnosti.
Predstavnica 8. razreda je povedala, da učenci v 8. razredu nimajo učbenikov za biologijo in
geografijo. Kaj se bo na tem področju ukrenilo? I. Marc je dopolnila, da je bilo učencem
rečeno, da bodo testi in izpraševanje samo po zapiskih. Tu zna nastati problem. S. Stopar je
povedala, da v 6. razredu obstaja učbenik za naravoslovje, vendar ga ne uporabljajo, ker je
slab.
Ravnatelj: Učbenika za biologijo in geografijo ni. Uporablja se star, ker je nov v pripravi.
Pozanimal se bo, kako je z učbenikom pri naravoslovju
S. Ivanič: Ministrstvo za šolstvo je bilo pobudnik ustanovitve Skupščine Sveta staršev
osnovnih šol. Predlaga, da se tudi naša šola poskuša vključiti v to Skupščino, zato je prosil
ravnatelja, če bo lahko pomagal pridobiti kakšen kontakt. Bistvena naloga bi bila pomoč pri
pripravi učbenikov za osnovne šole.
Ravnatelj je predlagal, da se starši obrnejo na g. Zamana, ki ima sigurno največ informacij.
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 19.30 uri
Saša Stopar,
zapisničarka

Sandi Ivanič,
predsednik Sveta staršev

