
ZAPISNIK  

4. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010, ki je bil 3. 6. 2010 ob 19. uri 

Prisotni: Ivanič Sandi, Sever Primož, Žvanut Miloš,  Medvešček Janez, Božič Mojca,  Blažko Nada, 
Ilc Slavica, Šušmelj Irena, Humar Kobal  Irena, Pergar Nataša 

Opravičeni: Čotar Mitja, Stibilj Milena, Štokelj Majda, Pegan Urška, Kobal Jože, Filipič Franc 

Odsotni: Kumar Urška, Brajnik Hočevar Alenka, Jejčič Luka, Gomizelj Alenka, Semolič Katja, 
Ferjančič Tonja, Brešan Stibilj Suzana, Bajc Rosana, Štrukelj Saša, Slokar Erika 

Vabljeni: ga. Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Ajdovščina  in  
g. ravnatelj Vladimir Bačič 
 
Zaradi odsotnosti predsednika Sveta staršev je sestanek vodil podpredsednik, g. Janez Medvešček. 

Sprejet je bil dnevni  red: 

1. seznanitev s stanjem projekta izgradnje nove šole – končna verzija zasnove, terminski načrt, 
2. obravnava in potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 23.3.2010, 
3. obravnava skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 

razred za šolsko leto 2010/11, 
4. razno (pripombe in predlogi). 
 

Ker nismo bili sklepčni smo se z vsemi točkami seznanili. 

1. Seznanitev s stanjem projekta izgradnje nove šole – končna verzija zasnove, terminski načrt 
Projekt sta predstavili ga. Katarina Ambrožič – vodja oddelka za družbene dejavnosti v občini 
Ajdovščina  in ga. Curk –odgovorna projektantka. 

Ga. Ambrožič: Idejni načrt je v zaključni fazi izdelave. Načrt bo dokončan v naslednjem tednu, pred-
investicijska zasnova bo obravnavana na julijski seji, ne glede na datum razpisa. Projekt Šole je glede 
na nagrajeni projekt dopolnjena in upoštevano je bilo veliko pripomb. Enota s prilagojenim 
programom se seli v 1. Triado; tehnika, gospodinjstvo in likovna vzgoja so v pritličju; spremeni se 
pozicija ustavljanja avtobusa. Pedagoški zbor je soglasno potrdil to zasnovo. 

Ga. Curk: predstavitev tlorisov:  1. triada in EPP tvorita atrij na V strani. 

Glavna pozornost je bila usmerjena na promet, varovanje pred vetrom, pomanjkljivost umestitve v 
prostor je pomanjkanje zelenih površin na S strani za šolo. Novost je skupni vadbeni prostor za 1. 
triado, dvigalo je iz pritličja v 2. nadstropje. Za učilnice na S strani solarne cevi za osvetlitev. Šola bo 
nizkoenergijska, ogrevanje s toplotno črpalko, plinom, možnost geo sond, če bodo finančna sredstva. 
V pritličju je še zobna ambulanta z ločenim vhodom.  

Ga. Božič: kako pridobiti učilnice, če so generacije z več otroki? 

Odg.: Dodatna učilnica v 1. triadi, dodatna učilnica v 1.nadstropju. 

Ga. Blažko: kolikšna je širina hodnikov? 

Odg.: Širina je 240cm, z razširitvami. Šola je zaradi natečajev zelo asketska.  



Ga. Šušmelj: Ali se lahko premakne glasbeno učilnico? 

Odg.: Ne, ker dela hrup in mora biti ločena. 

G. Sever: Kateri prostor je namenjen za prireditve, čemu je namenjena multimedijska učilnica? 

Odg.: Prireditve bodo v avli šole in večnamenskem prostoru 1. triade. Multimedijski prostor je 
namenjen za računalništvo, kjer naj bi bilo dovolj računalnikov za ves razred. 

Učilnice so višje zaradi rekuperacije zraka, okna so za svetlobo in ne za zračenje. Topli zrak, ki se 
vrača v prostor se bo ohladil v zbiralniku. 

Ohlajevanje poleti – talno hlajenje na 27 stopinj, priprava klime ponoči. Šola je zasnovana kot 
nizkoenergijski objekt. 

G. Ivanič: Finančna konstrukcija in terminski plan? 

Odg ga. Ambrožič: Terminski plan – letos projekti, naslednje leto začetek gradnje, končanje gradnje 
poleti 2012. 

Finančna konstrukcija: predvideno je 30% s strani države, 70% iz proračuna, občinski proračun za leto 
2011 in 2012 še ni sprejet,  sprejeta je  odločitev, da bo razpis po srebrni knjigi – projekt za gradbeno 
dovoljenje in izvajalec sta ista. Finančna konstrukcija za občino je predvidena v razvojnih programih. 
Projekt se ne bo zamikal, razpis bo izšel po sprejetju pred investicijske zasnove.  

G. Ivanič:  Ali se ne da odkupiti zemlje za šolo na severni strani? 

Odg.: Občina noče biti odvisna od soglasja, zato je sedaj taka umestitev v prostor, da lahko projekt 
nemoteno poteka. Ureditev ceste ne namerava vezati v projekt, zato bodo to rešili ločeno.  

G. Žvanut: Vprašanje glede pešpoti, ki se preko mosta čez Lokavšček nadaljuje do same šole. Ta del 
dostopa do šole bo zelo obremenjen, tako z avtomobili kot tudi z učenci in dijaki, predvsem v 
jutranjem času, ko otroci prihajajo v šolo. Dodaten problem je pločnik, ki z Vilharjeve ulice proti 
bodoči šoli poteka po levi strani ceste (ob Lokavščku) , torej lahko pričakujemo, da bodo otroci 
prečkali bodočo šolsko cesto kar med avtomobili.    

Odg. ga. Curk: Podhod pod cesto je nemogoče izvesti zaradi nivoja podtalnice, most čez cesto bi bil 
zaradi burje neuporaben, zato ostane edina rešitev maksimalno umiriti promet. 

 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 23.3.2010 
 Ker nismo sklepčni, ne moremo sprejeti sklepov. Odprto vprašanje ostaja varnost stavbe. Starši smo 
izpostavili vprašanje varnosti zaradi raziskave in zaradi odkritja strehe. Meja, kdaj poslati otroke v 
šolo? Civilna zaščita je 10. 3. 2010  ukrepala. 
Ivanič: Šola ni potresno varna in sedaj je vroč krompir v naših rokah. Kako se bo zgodba končala? 

Ravnatelj: Potrebno je bilo argumentirano prepričati javnost, da je gradnja šole nujna.  

Ilc: Svet šole je sprejel sklep, naj ustanovitelj izdela varnostno študijo stavbe 3, o izvedbi te študije se 
bomo, skupaj s člani Sveta šole, pozanimali. 



Prisotni člani Sveta šole so predlagali, da se skupaj z vabilom pošlje zahteva za potrditev udeležbe na 
Svetu staršev. Prisotni smo se s tem predlogom soglasno strinjali. 

 

3. Obravnava skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 
razred za šolsko leto 2010/11 
Seznam Učbenikov in delovnih zvezkov  za posamezne razrede smo dobili v gradivu. G. ravnatelj je 
poudaril, da se je šola obnašala maksimalno racionalno in da je glede na ceno, najcenejša v občini. 
Izstopa cena delovnih zvezkov za 5. razred in sicer zato, ker je 5. razred vmesna stopnja med 
razrednim in predmetnim poukom. 

Svet staršev se je seznanil s  ceno in izborom delovnih zvezkov . 

Sklep: 

Svet staršev se strinja s skupno nabavno ceno in izborom delovnih zvezkov ter z ostalimi učnimi 
gradivi za šolsko leto 2010/2011.  
  
Glasovanje: 10 prisotnih ZA. 

Članom Sveta staršev, ki so bili na 4. sestanku odsotni, se pošlje zgoraj navedeni sklep, o katerem naj 
po elektronski pošti glasujejo do ponedeljka, 7. 6. 2010. 

 

4. Razno: 
Humar Kobal Irena: Kako so bili starši seznanjeni z vpogledom v NPZ. Mnogo staršev ni vedelo, kdaj 
je bil vpogled. Otroci so bili obveščeni takrat, ko so pisali. Predlog je, da se napiše pisno obvestilo 
staršem. Komunikacija učenci – starši ni tekla, večina staršev ni bila seznanjena. Možnost za popravke 
je bila samo en dan.  
Ravnatelj bo preveril, kako je to bilo in se bo v bodoče popravilo, če je bilo kaj narobe. 

  

Zapisala:           Podpredsednik Sveta staršev: 

Slavica Ilc        Janez Medvešček 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek k zapisniku 4. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 

 

Tistim staršem, ki niso bili prisotni na 4. sestanku Sveta staršev, smo po elektronski pošti 
poslali sklep in predlog, o katerih naj bi do ponedeljka, 7. 6. 2010, po elektronski pošti 
glasovali. 
 
Sklep: 
Svet staršev se strinja s skupno nabavno ceno in izborom delovnih zvezkov ter z ostalimi 
učnimi gradivi za šolsko leto 2010/2011.  
 
Predlog: 
Skupaj z vabilom za svet staršev se pošlje zahteva za potrditev udeležbe na svetu 
staršev. 
 
 
Izid glasovanja: 

Skupno s člani Sveta staršev, ki so bili prisotni na sestanku, je za sklep  glasovalo 20 staršev od 26, kar 
pomen, da je sklep sprejet. 

Skupno s člani Sveta staršev, ki so bili prisotni na sestanku, se je s predlogom strinjalo  14 staršev od 
26, kar pomen, da je predlog sprejet. 

 

Zapisala:        Predsednik Sveta staršev: 

Marta Slejko                     Franc Filipič 

 

 

 

 

         

 


