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ZAPISNIK 
4. sestanka Sveta staršev, ki je bil v sredo, 4.6.2008 ob 17.30,   

v stopničasti predavalnici v stavbi 2 Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovš čina 
 
 

Prisotni:   Janez Medvešček, mož Alenke Brajnik Hočevar, Katja Semolič, Mojca Božič, 
Majda Štokelj, Urška Pegan, Franc Filipič, Slavica Ilc, Suzana Brešan Stibilj, Irena 
Šušmelj, Rosana Bajc, Irena Humar Kobal, Dorica Česnik, Irena Kogoj, Sonja 
Kerkoč, Monika Kosmač, Ivan Bolčina, Bojan Pergar, Jože Kobal,  Saša Stopar, 
Adormi Černigoj, Peter Kompara, Nada Blažko, Erika Slokar. 

Vabljeni:  Vladimir Bačič – ravnatelj, Alenka Dolgan - pomočnica ravnatelja. 
Predstavniki Občine Ajdovščina: Vili Durnik, Borut Koloini, Erika Zavnik, Katarina 
Ambrožič (pod točko 3). 
Člani Sveta šole: Igor Benko, Josip Troha, Gregor Bajc, Tatjana Lipušček, Peter Čermelj 
(pod točko 3). 
Zapisničarka:  Marta Slejko 

 
Odsotni:  Luka Jejčič, Valentina Gomizelj, Cvetka Bačar, Tonja Ferjančič. 
 
 
 
Gospod Franc Filipič je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter dal na glasovanje 
predlagan  
 
dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. sestanka z dne 10.3.2008, 
2. seznanitev z obliko diferenciacije v 8. in 9. razredu, 
3. skupni sestanek članov Sveta staršev in Sveta šole z županom Marjanom Poljšakom o 

aktivnostih v zvezi z novogradnjo ali adaptacijo osnovne šole Danila Lokarja 
Ajdovščina in spreminjanjem šolskega okoliša, 

4. pripombe in predlogi. 
 
Člani Sveta staršev so se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom. 
 
 
Pod točko 1 
Na zapisnik 3. sestanka Sveta staršev z dne 10.3.2008 ni bilo pripomb, zato so ga člani Sveta 
staršev soglasno potrdili. 
 
 
Pod točko 2 
Gospod Filipič je predal besedo gospodu ravnatelju Vladimirju Bačiču. 
 
Gospod ravnatelj je povedal, da se mora po Zakonu o osnovni šoli Šola vsako leto znova 
odločiti za obliko diferenciacije. Zaradi zmanjšanja kadra po delitvi šol v lanskem letu bi bila 
otežena organizacija nivojskega pouka, zato smo se odločili, da organiziramo heterogene 
skupine pri pouku slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. razredu. 
Učitelji so se odločili v glavnem za heterogene skupine, razen tistih, ki so poučevali le v 3., to 
je najvišjem nivoju. 
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Letos smo dali možnost tudi učencem, da so z izpolnjevanjem ankete povedali svoje mnenje o 
nivojih oz. heterogenih skupinah. 
Iz izkušenj lahko povzamemo, da se je nivojska oblika pouka zelo dobro obnesla v višjem 
nivoju, medtem ko smo imeli v 1. nivojih probleme, predvsem zato, ker se velikokrat dogaja, 
da so učenci s slabšim znanjem, ki so bili vpisani v 1. nivo, tudi vedenjsko problematični, zato 
je bilo delo v 1. nivoju velikokrat oteženo.  
Na heterogene skupine ne vplivajo ne učenci ne starši, so dokaj uravnotežene, tako po znanju 
kot po spolu, sestavljene so s pomočjo šolske svetovalne službe in učiteljev teh treh 
predmetov. 
 
Gospa Monika Kosmač pozdravlja odločitev za heterogene skupine, saj meni, da je možnosti 
delitve na slabše in boljše v življenju še veliko. Po njenem prepričanju boljši lahko 
nadgrajujejo svoje znanje z interesnimi dejavnostmi ali katero drugo obliko dela. 
 
Gospod ravnatelj je starše spomnil, da so verjetno že slišali, da smo na Šoli vzpostavili 
kontakt s Pipistrelom, sodelovanje že poteka, naši učenci so bili že nekajkrat v njihovem 
laboratoriju in plod sodelovanja sta dve raziskovalni nalogi naših učencev. 
Dogovarjali smo se tudi s podjetjem Incom, vendar sodelovanje zaenkrat ni steklo, 
predvidoma naj bi jeseni. 
Izpostavil je še nadarjene učence 4. razredov, s katerimi dela naš upokojeni učitelj fizike, 
gospod Stegovec in jim poskuša predstaviti fiziko na zanimiv način. 
 
Gospo Humar Kobal Ireno je zanimalo, kaj so pokazale ankete.  
 
Gospod ravnatelj ji je odgovoril, da so bili učenci za heterogene skupine, razen pri angleščini. 
 
Gospa Humar Kobal je rekla, da se ji zdi brezpredmetno spraševati učence sedmih razredov 
glede heterogenih skupin, ker niso imeli še niti ene ure pouka v heterogeni skupini, čeprav bi 
jo po Zakonu lahko imeli. 
 
Gospa Dorica Česnik je vprašala, ali bodo ostale iste skupine v 9. razredu. 
 
Gospod ravnatelj ji je odgovoril, da v glavnem bodo, vse namreč ne, ker nekatere skupine 
niso zaživele. 
 
 
Pod točko 3 
Gospod Filipič je povedal, da je bil v času od zanje seje sestanek na Občini glede novogradnje 
ali adaptacije šole, ki se ga je udeležila gospa Slavica Ilc.  
 
Gospa Ilc je povedala, da je bilo na sestanku rečeno, da bodo v roku treh mesecev narejene 
strokovne podlage za novogradnjo ali adaptacijo.  
Zahtevo po 2. učiteljici v 1. razredu je gospod župan eksplicitno zavrnil. 
 
Gospod Filipič je rekel, da se na tem sestanku pričakuje odgovore na nekatera vprašanja,. 
 
V nadaljevanju je bila tretja točka dnevnega reda skupna za Svet šole in Svet staršev, zato so 
na sejo prišli člani Sveta šole in predstavniki Občine. 
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Predsednik Sveta šole Peter Čemelj je najprej pozdravil vse udeležence. Uvodoma je dejal, da 
smo na sestanek povabili gospoda župana, da bi nam povedal o poteku aktivnosti glede 
novogradnje ali adaptacije OŠ Danila Lokarja Ajdovščina ter o možnostih preoblikovanja 
oziroma spremembe šolskega okoliša. Gospod župan se je sicer opravičil in v njegovem 
imenu so na sestanek prišli tajnik občine g. Vili Durnik, podžupan g. Borut Koloini ter ga. 
Erika Zavnik in ga. Katarina Ambrožič. Peter Čermelj je povedal, da so se v mesecu aprilu 
sestali pri županu predstavniki organov šole, in sicer gospod ravnatelj, g. Igor Benko, ga. 
Slavica Ilc in on. Govorili so o odprtih vprašanjih glede adaptacije ali novogradnje šole, 
šolskem okolišu ter o vprašanjih, povezanih s tema dvema problemoma. Glede na mnenje 
župana, da smo kot šola premalo agresivni, da premalokrat trkamo na občinska vrata in 
premalokrat vztrajamo pri svojih zahtevah, so se na sestanku dogovorili, da se bomo s 
predstavniki občine večkrat srečevali in skušali skupaj reševati odprta vprašanja ter se sproti 
seznanjali z vsem v zvezi z novogradnjo ali adaptacijo šole. 
Poudaril je, da se vsi zaposleni na šoli zavedamo, da smo z novo OŠ Šturje dobili v 
Ajdovščini konkurenčno šolo. Čeprav vemo, da smo šola ljudje in ne le lepi zidovi ali drugi 
materialni pogoji za učence, smo bili v zadnjem času razočarani ob novici, da bodo zaradi 
boljših pogojev nekateri starši prepisovali svoje otroke v Štursko šolo. Meni, da sam 
zagovarja konkurenco, toda, ko se ozre na materialne pogoje v naši šoli (oddaljena 
telovadnica, premajhna jedilnica, neprimerna stavba 3, se zaveda, da smo v tem zelo daleč za 
konkurenco.  
 
Ker je bilo na sestanku pri županu v aprilu rečeno, da se bo takoj začelo delati na projektu 
adaptacije ali novogradnje, je pozval predstavnike občine, da vsem prisotnim povedo, v kateri 
fazi je projekt oz. kje se je ustavil. 
 
Podžupan Borut Koloini je vse prisotne pozdravil v svojem imenu in v imenu občinske 
uprave. Na vprašanje, kje se je ustavil projekt, je izjavil, da  je edini odgovor dejstvo, da to 
sploh še ni projekt, pa čeprav so o tem na občini že velikokrat razpravljali. Ob znanih 
razpravah o adaptaciji šole se je porodila še ideja o novogradnji na lokaciji ob Srednji šoli 
Veno Pilon. Vse aktivnosti v zvezi z OŠ Danila Lokarja so se ustavile tudi zaradi sklepa 
občinskega sveta, da se bo najprej obnavljalo šolo na Otlici. Tako bo šola v Ajdovščini morala 
še počakati. 
Za podrobnejše informacije je predal besedo tajniku občine g. Viliju Durniku.  
 
Predsednika Sveta staršev Franca Filipiča je zanimalo, ali obstaja vrstni red, po katerem bi 
bila po obnovi šole na Otlici na vrsti šola v Ajdovščini. 
 
Gospod Borut Koloini je odgovoril, da niso postavili vrstnega reda. 
 
Gospod Vili Durnik je povedal, da so se o obnovi OŠ Danila Lokarja na občinskem svetu 
pogovarjati že v letu 2006. 28.6.2007 je bil izdelan DIP o adaptaciji šole, ki je bil sprejet na 
seji Občinskega svetu  in nato so se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Projekt 
Osnovne šole Ajdovščina je pristal na 68. mestu. Ker pa je bil zavezujoč sklep Občinskega 
sveta, da se ne glede na rezultate razpisa, obnavlja šolo na Otlici, se letos jeseni začenja 
obnavljati šolo na Otlici. 
 
Lansko leto se je pojavila ideja, da se preveri možnost preselitve OŠ Danila Lokarja na novo 
lokacijo. Potrebovali bi 19.000 m² površin. V tem trenutku je v lasti občine 5000 m², 2000 m² 
pa je v pridobivanju, kar je približno polovica potrebnih zemljišč. Na to lokacijo se bo vneslo 
idejni projekt. Pripravila se bo analiza adaptacije in novogradnje, ki bo poslana na Občinski 
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svet. Gospod Durnik je zagotovil, da bo v treh mesecih – do jeseni, analiza pripravljena, nato 
se bodo posvetovali z organi šole. 
Realno se lahko pričakuje naslednje:  

1. v letu 2009 se izdela vse projekte in izpelje vse postopke v zvezi z adaptacijo ali 
novogradnjo; 

2. z deli naj bi začeli leta 2010; 
3. šola naj bi bila končana in vseljena leta 2011.  

Vse ostale obljube so nerealne, saj se ne organizacijsko ne fizično prej vsega ne da izpeljati.  
 
Gospod Janez Medvešček je vprašal, če je bila sprejeta odločitev, da se projekte pelje naprej. 
 
Gospod Vili Durnik je zagotovil, da se projekte zagotovo pelje naprej, ker je denar 2008-2011 
za ta namen zagotovljen. 
 
Gospa Slavica Ilc je povedala, da je skeptična, ker so vmes nove lokalne volitve. 
 
Gospod Durnik ji je rekel, da ni razloga za zaskrbljenost, ker je denar zagotovljen in do sedaj 
ni bil sprejet noben sklep, da se projekt ustavi. 
 
Gospod Filipič se je navezal na besede g. Durnika in vprašal, kaj sploh lahko projekt ustavi -  
mogoče neuspešnost na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport? 
 
Gospod Durnik je rekel, da je to sicer možno. Če na razpisu MŠŠ nismo uspešni, gre projekt v 
obravnavo na Občinski svet in tam svetniki odločijo, ali bo Občina šla samostojno v 
investicijo ali se spet čaka. 
 
G. Janeza Medveščka je zanimalo, zakaj naj bi imeli večje upanje pri razpisu prihodnje leto. 
 
G. Vili Durnik je dejal, da zato, ker se prijavljamo drugič in zato ker bomo prijavljali samo en 
projekt, to je šolo Ajdovščina. Prijavljali bomo popolnoma isti projekt kot lani. 
 
Gospod Medvešček se je nad tem začudil. 
 
Gospod Durnik mu je pojasnil, da za novogradnjo nimajo nobenih idejnih projektov, obstajajo 
le ocene. Obstaja še možnost lobiranja, vendar se lobira le do določenega mesta. 
 
G. Josip Troha je povedal, da so se na Občinskem svetu zavedali, da bomo težko uspeli, kajti 
Šturje so v Ajdovščini in Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo financiralo dveh osnovnih šol v 
Ajdovščini v enem letu. Pozval je vse prisotne k vztrajnosti in povedal, da zaupa zaposlenim v 
Občinski upravi, vendar se moramo zavedati dejstva, da se šola na Otlici financira iz 
občinskega proračuna. 
 
Gospod Durnik je povedal, da je bila narejena ekspertiza za stavbo 3, z namenom, da se  
ugotovi, če je smiselno stavbo 3 popravljati. Zavedati se moramo, da je bila stavba 3 grajena 
po standardih, ki so veljali v času, ko so jo gradili in ne ustreza današnjim standardom. Iz 
ekspertize pa ni razvidno, da stavba 3 ni varna. 
 
Ga. Suzana Brešan Stibilj je povedala, da je članica Sveta staršev že 5. leto. Dobro se spomni, 
da je bilo pri prvem projektu za OŠ Šturje pogojeno, da se hkrati gradi nova OŠ Šturje in 
adaptira OŠ Danila Lokarja. 
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G. Vili Durnik je povedal, da ni obstajal dokument, ki bi zagotavljal istočasnost obeh 
projektov. 
 
Ga. Nada Blaško je povedala, da bi sedaj že morala biti pripravljena dokumentacija in idejna 
zasnova bi morala biti končana. 
 
Gospod Durnik je rekel, da četudi je bilo kaj obljubljeno in ni bilo izpolnjeno, se lahko 
ugotovi le dejstva, ki jih je danes navedel. Obenem je nagovoril navzoče, da ne smemo 
zanemariti dejstva, ja je bilo v šoli prej 36 oddelkov, po delitvi na OŠ Šturje je tudi ta šola 
zadihala. Misli, da bomo vsi lahko počakali še 2 leti, saj je povedal, da nihče ne more dati 
garancije za hitrejši začetek z deli. Moramo zaupati, da se postopke pelje odgovorno naprej. 
 
Gospod Filipič je povedal, da so predstavnikom staršev pred leti zatrjevali, da morajo ostati 
stavbe OŠ Danila Lokarja v takem stanju, da se bo dobil denar za novo OŠ Šturje. 
 
Ga. Alenka Dolgan se je zahvalila predsedniku Sveta šole za besedo in povedala, da je bila 
ves čas pri dogovorih, ker je bila v komisiji za novogradnjo OŠ Šturje.  Sklep Občinskega 
sveta je bil, da se gre v gradnjo nove OŠ Šturje in hkrati v adaptacijo OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina. Med gradnjo OŠ Šturje naj bi se pripravilo vso dokumentacijo za OŠ Danila 
Lokarja in takoj po končanju OŠ Šturje naj bi se začelo z adaptacijo OŠ Ajdovščina. Že takrat 
je podvomila v to.  
Sprašuje se, če je bila cena previsoka, da nismo uspeli na razpisu MŠŠ. 
 
G. Vili Durnik je povedal, da je bil projekt za šolo na Otlici 5-krat cenejši, pa vseeno 
investicija na razpisu ni bila izbrana. 
 
Gospa Ilčeva je vprašala, kdaj si lahko ogledamo ekspertizo. 
 
Gospod Durnik je povedal, da to ni nobena skrivnost, da si jo lahko ogledamo na občini ali 
zaprosimo za kopijo. 
 
Ga. Erika Zavnik je povedala, da se ekspertiza nahaja v omari v njihovem oddelku. 
 
G. Vili Durnik je pojasnil, da je 7.000 m² zagotovljenih zemljišč dovolj za umestitev objekta 
za toliko oddelčno šolo, kot je sedaj.  Za tloris stavbe je potrebno 4.200 m², ostalo so zelenice, 
kapnice,… To je po predpisanih normativih MŠŠ. Preostali del zemljišča bi lahko pridobili 
kasneje (1.500 m² za šolsko dvorišče, 5.000 m² za športna igrišča, …). 
 
Ga. Nada Blažko  je izrazila pomisleke, da bomo imeli, če se bomo odločili za novogradnjo, 
na isti lokaciji najmlajše otroke, višje razrede in srednješolce. Ne smemo pozabiti, da deluje v 
okviru OŠ Ajdovščina tudi Enota s prilagojenim programom, zato moramo stavbo umestiti v 
pravo okolje. 
 
G. Peter Čermelj je postavil tri vprašanja v zvezi s financiranjem novogradnje ali adaptacije: 

1. Ali bo občina sama financirala novogradnjo ali adaptacijo? 
2. Ali bo adaptacija vključevala tudi telovadnico? 
3. Ali bo analiza res pripravljena v treh mesecih?. 
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Gospod Durnik je odgovoril: 
Pod točko 1: Ne more dati odgovora, ker mora o tem odločati Občinski svet. 
Pod točko 2: Ne. 
Pod točko 3: Analiza bo, treba je zbrati 2 – 3 ponudbe, za kar se potrebuje 14 dni. Moramo 
zaupati, da je to možno. 
 
Gospod Filipič se je zavzel, da bi bila novogradnja zaokrožen objekt, ki bi ga zaradi 
vandalizma obdali z ograjo. 
 
Gospod Koloini je povedal, da so to lahko tudi strokovna vprašanja. Nekateri pravijo, da je 
ograja poraz Šole. 
 
Gospod Benko je predlagal, da se postavi datum v septembru 2008, ko bi se zopet sestali. 
 
Gospod Filipič je prosil, da se organe Šole vsake tri mesece obvešča o poteku del. 
 
Gospod Durnik je zagotovil, da bodo pismeno obvestili organe šole, ko bo kaj novega v zvezi 
s problematiko novogradnje ali adaptacije ali pa nas bodo obvestili preko predstavnikov 
Občine Ajdovščina v Svetu šole. 
Svet šole in Svet staršev je sprejel sklep:  
3.1: Občina bo organe OŠ Danila Lokarja obveščala po potrebi. 
 
Gospod Filipič je postavil vprašanje v zvezi s šolskim okolišem. Govori se, da naj bi v OŠ 
Šturje letos vpisali 2 oddelka 1. razredov. Vsi želimo vedeti, kako je s tem, da se ne bi 
podiralo koncepta organizacije Šole. 
 
Gospod Koloini je povedal, da je v Šturjah 14-oddelčna šola in pri tem tudi ostane. 
Čez leta se bomo morali prilagajati spremembam. Meja šolskega okoliša se bo v naslednjih 10 
letih lahko spreminjala. Zaenkrat ostane merilo: 14 oddelkov. 
 
Gospa Erika je povedala, da je v Odloku tako dogovorjeno. 
 
Ga. Monika Kosmač je vprašala glede atletske steze v Šturjah. 
 
G. Vili Durnik je povedal, da je steza namenjena vsem. Ravnateljica OŠ Šturje ima nalogo, da 
obvesti šole in društva, ki delujejo v občini Ajdovščina, da jo lahko uporabljajo. V ponedeljek 
so imeli sestanek, kako zagotoviti, da se na stezi ne bo delala škoda. Postavili so človeka, ki 
sicer dežura v telovadnici in  bo kontroliral še dogajanje na atletski stezi, poleti pa bodo za 
varnost skrbeli študentje preko študentskega servisa. 
Za uporabo steze se bo potrebno najaviti in upoštevati predpise. Ker podlaga ni iz tartana, je 
obvezna uporaba telovadnih copat. 
Dana je tudi pobuda za dograditev 400- metrske steze na stadionu v Vipavi, skupaj z občino 
Vipava. 
 
Gospod ravnatelj je izrazil pomisleke nad tem, saj je neizvedljivo, da bi pri urah športne 
vzgoje odhajali učenci v Vipavo. 
 
G. Vili Durnik je povedal, da je en objekt za območje Ajdovščine in Vipave dovolj in v 
Vipavi bi bila investicija manjša, ker bi bila potrebna le dograditev na obstoječi asfalt. 
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Gospod Čermelj je predlagal, da se sestanek zaključi z obvezo predstavnikov občine , da nas 
sproti obveščajo o poteku dogovarjanj o zadevah, ki smo jih obravnavali na tem sestanku.  
 
Predstavniki občine so se s tem strinjali. 
 
Peter Čermelj se je zahvalil vsem navzočim in še posebej predstavnikom občine ter zaključil 
sestanek v upanju, da bo na prihodnjem sestanku več znanega. 
 
Predstavniki Občine so se poslovili in sestanek Sveta šole se je nadaljeval s četrto točko 
dnevnega reda. 
 
 
Pod točko 4 
Predsednik Sveta staršev je navzoče pozval k pripombam ali predlogom.  
Ker pripomb ali predlogov ni bilo, se je gospod Filipič zahvalil članom Sveta staršev za 
udeležbo in jim obljubil, da bomo redno spremljali potek izvajanja sklepov današnjega 
sestanka. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
 
 
 
Zapisničarka                  Predsednik Sveta staršev 
Marta Slejko                Franc Filipič 
 
 


