ZAPISNIK
2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012,
ki je bil v torek, 06.03. 2011, ob 18. uri
Prisotni:
Valentina Kobal, Andreja Bajc Kočevar, Tina Vrčon, Darja Potočnik (namesto Rosane
Dumenčić), Sandi Ivanič, Primož Sever, Miloš Žvanut, Janez Medvešček, Andrej Hočevar
(namesto Alenke Brajnik Hočevar), Luka Jejčič, Sonja Čuk, Saša Stopar, Katja Semolič,
Mojca Božič, Saša Bratina, Milena Stibilj, Lilijana Deržek (namesto Majde Štokelj), Franc
Filipič, Nada Blažko, Saša Štrukelj, Ingrid Marc, Matjaž Tonja.
Odsotni:
Mateja Ronkalj (opr), Matjaž Ferjančič, Dejan Hreščak (opr), Jasna Krpan, Matjaž Madric,
Robert Soban.
Ostali prisotni:
Predstavniki Občine Ajdovščina (g. Marjan Poljšak, g. Janez Furlan in ga. Katarina Ambrožič,
predstavniki svetniških skupin Občinskega sveta (g. Mitja Tripković, g. Alojz Klemenčič),
ravnatelj g. Vladimir Bačič, pomočnika ravnatelja g. Primož Zgonik in ga. Kristina Valič ter
predstavnica medijev ga. Alenka Tratnik.
Ugotovitev: Svet staršev je s prisotnostjo 22 članov od 28 sklepčen.
Svet šole je vodil predsednik Sveta staršev g. Sandi Ivanič.
Sprejet je bil dnevni red:
1. informacija glede gradnje nove šole,
2. potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev z dne 12.10.2011,
3. poročilo o uresničitvi LDN OŠ Danila Lokarja v letu 2011,
4. poročilo o delu Šolskega sklada,
5. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev.
Ad 1
G. Ivanič: Prebral je del zapisnika sestanka Sveta staršev z dne 09.11.2010, ko je župan g.
Marjan Poljšak dejal: »Izgradnja šole bo v vsakem primeru, tudi če ne bo sofinanciranja s
strani države«
G. Poljšak: Podal je obrazložitev glede poteka izgradnje nove osnovne šole v Ajdovščini.
Potrdil je, da je ta izjava bila takrat podana preveč optimistično, kajti gospodarska kriza, zlasti
v gradbeništvu, je nastopila že leta 2009. Izjavil je, da v tem trenutku ta izjava ne drži.
Povedal pa je, da so pogovori z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
stalno potekali in da se bo investicija začela v letošnjem letu izvajati. Mnenje Občinskega
sveta in občinske politike je, da je potrebno pridobiti državna sredstva. Občinska uprava je
bila seznanjena, da je zdajšnja nova vlada investicijo uvrstila v NRP-je, zato upa, da bo vlada
varčevala kje drugje in ne pri šolah, ter da bo prišlo do podpisa pogodbe z Ministrstvom, kar
pomeni, da bi se lahko začela gradnja najkasneje maja, junija 2012 ter vselitev drugo leto.
Problem, ki pa lahko nastane je, da gre izbrani izvajalec Primorje d.d. v stečaj.
G. Ivanič: »Izjavili ste, da izgradnja šole bo, tudi če ne bo sredstev države«.
G. Poljšak: »Teoretično se lahko zgodi, vendar z zamikom, začetek 2013, zaključek 2014. V
roku enega meseca bo občinska uprava poskušala stopiti v kontakt z novim ministrom.«
Ga. Ambrožič: Podala je obrazložitev, kako je potekal celotni postopek od razpisa do
obvestila ter, da je bila Občina Ajdovščina uvrščena na prvo prioritetno mesto za
sofinanciranje izgradenj šol in vrtcev. Povedala je tudi, da je januarja 2012 Občina prejela
obvestilo, da je investicija vključena v NRP-je.
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Ga. Blažko: »Župan je zelo optimističen. Staršem podaja prazne obljube, ko izjavlja, da bo
lahko občina gradila tudi brez države. Vsi optimistično obljubljate, starši pa čakamo.«
G. Medvešček: »Župan je podal zavezo, da šola bo, investicija je bila na prioritetnem
seznamu. Ali se občina lahko zaveže, septembra katerega leta bomo otroke lahko peljali v
novo šolo?«
G. Jejčič: »Ali je bila podana kakšna dinamika gradnje in sofinanciranja?«
G. Poljšak: »Investicija je bila uvrščena v državne NRP-je. Sofinanciranje v višini 760 tisoč
EUR v letu 2012, 1,24 mio v letu 2013 in razlika do 2,8 mio v letu 2014.«
G. Furlan: »Občina Ajdovščina je sprejela proračun za leto 2012, 2013. Začetek gradnje
nove OŠ se v proračunu predvideva z lastnimi sredstvi v višini 1,4 mio EUR, vsa ostala
lastna sredstva (3,435 mio EUR=sredstva Občine + sredstva MIZKŠ) pa v letu 2013.«
Ga. Ambrožič: »Oprema in zunanja ureditev nista bili predmet sofinanciranja, ampak se ta
sredstva zagotavlja iz proračuna občine.«
G. Ivanič: »V proračunu 2012/13 ni dovolj sredstev za izgradnjo in dokončanje šole v letu
2013.«
G. Furlan: »To ne drži. V proračunu Občine za leto 2012/13 je zagotovljenih dovolj sredstev.
Prestavitev komunalnih voda in priprava gradbišča sta bila izvedena in že plačana, tako da
se sredstva približujejo ocenjeni vrednosti. Sredstva s strani Ministrstva so planirana na
prihodkovni strani.«
G. Ivanič: »Kako to, da se še niso pričele aktivnosti z novim ministrom za šolstvo?«
G. Furlan: »Občine, ki so bile izbrane na razpisu za sofinanciranje šol, so s skupnim
dopisom pozvale novega ministra, naj urgentno začne s postopkom.«
G. Tripković: »Vsak bi čakal, kaj se bo zgodilo z novim ministrom, zato glede tega zagovarja
župana. Zadnji datum je 06.04.2012, ko naj bi bil sprejet državni proračun in ko bo znano,
katere šole se bodo sofinancirale iz državnega proračuna. Ugotoviti pa je potrebno, kaj je
občinski nacionalni interes. Čas za pogovore je sedaj, ko se proračun sprejema, kajti v
kolikor ne bo prišlo do sofinanciranja, bo potrebna dodatna zadolžitev Občine.«
G. Klemenčič: »Potrebno je resno ugotoviti, da je šola za naše otroke v takšnem stanju
nevarna. Zato je bil pri sprejemanju občinskega proračuna vložen amandma, da se s
prerazporeditvami prenese denar iz drugih ne nujnih investicij na investicijo izgradnje nove
šole. Zavedati se moramo, da mora biti to prvi projekt občinskega proračuna. Preko stranke
sem bil osebno pri novem ministru g. Turku. Minister je seznanjen s težavami in sedaj je čas,
da se mu pove, da potrebujemo novo šolo. Za to pa bo potrebno sodelovanje z občinsko
upravo in občinsko politiko.«
G. Ivanič: »Ko se je g. Klemenčič sestal z g. Turkom, mu je predal tudi dopis, ki je bil
sestavljen s pomočjo g. Bačiča, g. Ivaniča ter na podlagi poročila RMK-ja. Upajmo, da bo do
podpisa pogodbe prišlo. Zavedati se moramo, da se lahko sofinanciranje zategne do leta
2015, Občina Ajdovščina pa bo morala za ta čas zagotoviti premostitvena sredstva. Ali se je
Občina pripravljena odpovedati nekaterim investicijam oz. zadolžiti, da se investicija v
izgradnjo šole zaključi v šolskem letu 2013/14?«
G. Poljšak: »Župan se prilagaja politiki. V kolikor bi g. Klemenčič predlagal, da gresta skupaj
do g. Turka, bi tudi šel. Občina je pripravljena zagotoviti premostitev določene investicije oz.
se zadolžiti za celotno investicijo ter kredit vrniti po nakazilu države.«
G. Ivanič: »Ajdovski proračun ne prikazuje, da je investicija v izgradnjo nove šole prioritetna
investicija.«
G. Poljšak: »Občinski svet se bo moral odločiti za zadolžitev. Za tako investicijo se splača
zadolžiti.«
G. Bačič: »Potrebno se je vprašati, koliko ljudi je neposredno vezano na določen objekt. S
šolo je tako ali drugače povezano 1800 ljudi. Ni pošteno do staršev in otrok, da imamo tako
šolo. Zavedati pa se je potrebno tudi, da starši pritiskajo na šolo: KDAJ?.«
G. Ivanič: Povedal je, da je govoril s članom uprave Primorja d.d. ter da so optimistični ter
čakajo na klic. Z deli bi lahko začeli takoj po podpisu pogodbe. Problem pa bo lahko nastal,
če bo Primorje d.d. šlo v stečaj (potreben bo nov razpis).
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G. Medvešček: »Razmere in pogoje poznamo. Občina izvaja raznorazne investicije, ne
zaveda pa se, da otroke zebe. Do kdaj?«
G. Filipič: »V Sloveniji imate najslabšo šolo. Enkrat je potrebno te laži končati.«
G. Ivanič: »Ne smete čakati, da vas pokličejo, vi bi morali dati pobudo.«
G. Poljšak: »Računam na g. Klemenčiča.«
G. Klemenčič: »Šola je prva investicija, vse ostalo, kar ni nujno, se z rebalansom
prerazporedi na šolo.«
G. Ivanič: »V mesecu marcu je potrebno izvesti vse aktivnosti, da pride do podpisa
pogodbe. Če v aprilu do tega ne pride, je potrebno sprejeti tak rebalans (zadolžitev,
prerazporeditev), ki bo omogočal pričetek gradnje v letu 2012 in vselitev v letu 2013.«
G. Poljšak: »To je prva prioriteta Občine Ajdovščina. Obljubim, da se bom trudil.«
G. Bačič: »Kaj pa, če Primorje d.d. 18.03.2012 ne preživi?«
G. Ivanič: Župan je dal zavezo, da bo Svet staršev ves čas vključeval in obveščal o
dogodkih v zvezi z gradnjo. Tega do sedaj ni bilo.
Ad 2
Na zapisnik 1. sestanka Sveta staršev ni bilo pripomb, zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad 3
Ravnatelj je na kratko predstavil poročilo o uresničitvi LDN OŠ Danila Lokarja v letu 2011.
Šola se je v letošnjem letu tudi prijavila na razpis za najbolj kulturno šolo v letu 2012.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad 4
G. Miloš Žvanut je podal poročilo o delu Šolskega sklada v preteklem letu.
V letu 2011 se je na račun šolskega sklada zbralo 6.647,99 EUR. Del sredstev se je porabilo
za sofinanciranje tabora 7. razreda, za nakup kostumov za mažoretke, za gledališko igro
MOMO. Trenutno je na računu 6.123 EUR. V letu 2012 naj bi se iz sklada sofinanciralo
približno 2.450 EUR.
Pomoč sklada je vedno individualna, na podlagi vloge, ki se jo preuči v sodelovanju z go.
Kristino Valič.
Potrebno je apelirati na starše, naj dajo vlogo za sofinanciranje, v kolikor njihov družinski
finančno-ekonomski položaj ne omogoča financiranja določene aktivnosti. Potrebno pa bi bilo
pozvati širšo javnost (podjetja) za morebitno donacijo za šolski sklad.
Ad 5
G. Ivanič: »Potrebno bo izvesti aktivnosti za ustanovitev Aktiva sveta staršev.«
Ga. Božič: Predlagala je, da naj ne bi bili roditeljski sestanki na 1. četrtek v mesecu, ko je
popoldanska govorilna ura.
G. Jejčič: Predlagal je, da bi bili roditeljski sestanki ob 17.30 uri.

Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 20:15 uri

Saša Stopar,
zapisničarka

Sandi Ivanič,
predsednik Sveta staršev
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