
ZAPISNIK 
2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011, 

ki je bil v torek, 23. 03. 2011, ob 18. uri 
 
Prisotni: 
Mateja Ronkalj, Mitja Čotar, Urška Kumar,Sandi Ivanič, Primož Sever, Janez Medvešček 
Sonja Čuk, Katja Semolič, Mojca Božič, Majda Štokelj, Franc Filipič, Nada Blažko, Janez 
Gorše, Slavica Ilc, Saša Štrukelj, Jože Kobal. 
 
Odsotni: 
Tina Vrčon (opr), Rosana Dumenčič (opr), Miloš Žvanut (opr), Alenka Brajnik Hočevar, Luka 
Jejčič, Saša Bratina, Milena Stibilj (opr), Urška Pegan, Suzana Stibilj Brešan, Ingrid Marc 
(opr), Matjaž Tonja. 
 
Ugotovitev: Svet staršev je s prisotnostjo 16 članov od 27 sklepčen. 
 
Prisotni gostje: 
ravnatelj g. Vladimir Bačič ter pomočnika ravnatelja ga. Kristina Valič in g. Primož Zgonik. 
 
Svet šole je vodil predsednik Sveta staršev g. Franc Filipič. 
 
Sprejet je bil dnevni red:  
1. pregled in potrditev zapisnika s seje dne 9. 11. 2010, 
2. poročilo o delu OŠ Danila Lokarja v letu 2010, 
3. posredovanje informacij glede poteka postopkov gradnje nove šole, 
4. poročilo ZRMK o varnosti stavbe 3 OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (potresna varnost in 
varnost strehe ob burji), 
5. poročilo o delovanju šolskega sklada in 
6. predlogi in pobude. 
 
Ad 1 
Na zapisnik ni pripomb, zapisnik je soglasno sprejet. 

 
Ad 2 
Poročilo ravnatelja: Poleti je predvidena investicija v sanacijo centralne kurjave v Lokavcu, 
zato se bo tudi porabil del dobička iz leta 2010. 
J. Kobal: Ali bo energent še vedno nafta? 
Odgovor ravnatelja: popravljalo se bo samo konstrukcijske napake, menjava energenta bi 
bila prevelika investicija. 
 
Ad 3 
Predstavitev ravnatelja: Gradnja šola trenutno zamuja zaradi soglasja vodne skupnosti, sicer 
bi lahko že začeli z zemeljskimi deli, z začasno premestitvijo industrijskih vodovodov, .. 
Na račun dodatnih m2, ki jih bo investitor kupil od g. Kovača, se je šolo lahko pomaknilo proti 
Policam, dodalo se je še atletsko stezo dolžine 100 m in pridobilo površino za športno igrišče 
za obstoječo telovadnico v velikosti košarkarskega igrišča, na razpolago je tudi obstoječe 
igrišče v velikosti rokometnega igrišča. 
Ali naj bodo igrišča odprta ali ograjena? Dogovor – pod povezovalnim hodnikom bo mreža, 
kar bo zapiralo dostop na igrišče. Pravico do uporabe rokometnega igrišča imajo tudi dijaki 
SŠ Vena Pilona. 
Prometna ureditev (priklop Ceste 5. maja, in Vilharjeve ulice na ulico Quiliano) še ni rešena – 
to ni v pristojnosti Šole, to je samostojni občinski projekt. 
Sporno ostane tudi število parkirnih mest med OŠ in Srednjo šolo. 



N. Blažko: Odprt kanal je nevaren. 
Čotar: Usmeritev ARSO je, da mora biti vodotok odprt zaradi biotskih vzrokov, kar je tudi 
pravno podprto.  
Ravnatelj: celotna stavba bo od 35 – 150 cm dvignjena nad osnovni nivo zaradi poplavne 
ogroženosti. 
J. Medvešček: Ko se bo delalo prometno ureditev, je pametno predvideti tudi možnost 
uporabe obstoječe ceste mimo stavbe 3 in krožni promet čez Vilharjevo. Predlaga uporabo 
video kamer namesto ograj. 
Odgovor ravnatelja: Video kamere niso dovolj učinkovite, most čez Lokavšček je draga 
investicija. Umestitev v prostor je optimalna glede na prostorske danosti. 
G. ravnatelj je predstavil tlorise nove šole in jih ocenil kot optimalno rešitev. Pohvalil je dobro 
sodelovanje z go.Curkovo. 
F. Filipič: Ali je bila res ponudba od SCT cenejša kot ponudba od Primorja? 
G. ravnatelj je zanikal, da bi o tem kaj vedel. 
Čotar: Z izboljšavami v fazi projektiranja bi se moralo ohraniti enak cenovni okvir projekta. 
Odg. ravnatelja: Na račun zunanje ureditve se ni povečalo vrednosti. Razpis Ministrstva za 
šolstvo in šport za sofinanciranje gradnje je objavljen, sedaj se dela na tem, da se pripravi 
dokumentacijo. 
S. Ivančič: Lopata še ni zakopana. Gradnjo je treba spremljati. 
F. Filipič: S strani Občine je bil včeraj potrjen datum - junij 2012. 
 
Ad 4 
Poročilo ZRMK. Ocene v tem poročilu so težke. 
Odgovor ravnatelja: Slabša potresna varnost, kot je napisana, ne more biti: 7 % za 
posamezne dele in 52 % za cel objekt. 
Poročilo o vetru: od 22 do 28 dni na leto piha v Ajdovščini močneje kot 150 km/h, takrat mora 
biti šola zaprta. Šole naj bi manjkajoče dneve pouka nadomeščale. V tem tednu pride v 
Ajdovščino minister za šolstvo in šport, ko naj bi se to problematiko predstavilo. Manjkajoči 
dan 2. 3. se bo nadomeščalo 9. 4. 2011. 
Ravnatelj je povedal, da je evakuacijski načrt za stavbo 3 že pripravljen (to je bil sklep Sveta 
šole) in predstavljen učencem ter zaposlenim. 
 
Ad 5 
S. Ivanič, predsednik Upravnega odbora šolskega sklada (v Upravnem odboru šolskega 
sklada so 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih na šoli): Delovanje sklada je 
namenjeno za sofinanciranje taborov in drugih dejavnosti, ki se jih sicer določeni učenci ne bi 
mogli udeležiti. Namen sklada je tudi pridobiti delovne navade in solidarnost. Prihodki in 
odhodki sklada so bili posredovani v prilogi vabila.  
Starši se obračajo s prošnjo za sofinanciranje na strokovne delavke šole, ki Upravnemu 
odboru predstavijo posamezne primere brez imen in priimkov. Potrebno je predstaviti 
staršem možnost financiranja preko sklada.  
F. Filipič predlaga, da se na naslednjem roditeljskem sestanku vse starše obvesti o tej 
možnosti. 
J. Medvešček: pravilna usmeritev, da se podpre najbolj ranljive. Predlog, da se na internetni 
strani tudi predstavi, kam so bila sredstva namenjena ter kdo in zakaj lahko zaprosi za 
sredstva.  
Sklep: Namen sklada se predstavi na spletni strani OŠ Danila Lokarja in starše se o tej 
možnosti obvesti na roditeljskem sestanku. 
 
Ad 6 
Ga. Valič je predstavila rezultate ankete o nadstandardnih programih. 
Rezultati ankete so taki, da niso zelo enoznačni in na osnovi ankete se ni možno odločiti. 
Pomisleki so zaradi stroškov, nekatere vsebine se ponavljajo. Zimsko šolo v naravi z 
učenjem smučanja so starši podprli. Ponuditi želimo take lokacije, vsebine in termine, ki 
ustrezajo. Kompromisni predlog, ki so ga na šoli pripravili, predstavlja spodnja tabela: 



razred lokacija termin vrsta čas trajanja 

3. Zambratija (HR) september naravoslovno - plavalna 4 dni 

4. CŠOD junij naravoslovna 3 dni 

5. CŠOD ali izven januar zimska 4 dni 

7. Kovač - Osilnica junij ali 
september 

družboslovno - 
naravoslovno - športna 

3 dni 

8. Kovk september športno - naravoslovno -
družboslovna 

2 dneva 

9. Krnsko pogorje september družboslovno - športna 2 dneva 

 
V 1., 2. in 6. razredu ne bi bilo tabora. 
S. Štrukelj: Pri majhnih otrocih je velika obremenitev učiteljev, za to se ji zdi tak predlog 
razumljiv. 
5. razred  bo imel zimsko šolo v naravi. 
Sicer pa imajo vsi učenci možnost šole smučanja med zimskimi počitnicami. 
Ali se strinjamo s tem predlogom? 
Prisotni se strinjamo s tem predlogom 
 
Vprašanje: Kolikokrat na leto so roditeljski sestanki? 
Odgovor ravnatelja: 3 x morajo biti, 2 x je roditeljski sestanek in 1 x je predavanje. 
S. Čuk: Če je predavanje za starše, to ni roditeljski sestanek. V 5. razredu še niso imeli 
roditeljskega sestanka z razredniki. 
G. ravnatelj: razmišljajo, da bi bila predavanja za vse učence in ne več po posameznih 
letnikih, s čimer bi se tudi zmanjšali stroški. 
 
J. Medvešček: pri delovnih zvezkih je lani odstopal 5. razred. Za naslednje šolsko leto naj se 
pripravi tak predlog, da bo obremenitev med razredi brez večjih odstopanj. 
Ravnatelj: v 4 - 5 letih naj bi imeli polovico delovnih zvezkov izdelanih s strani učiteljev, ki 
bodo cenejši. Ta predlog bodo upoštevali. 
 
P. Sever: Kako se na šoli izvaja kontrola, kdo in kakšne vsebine se lahko na šoli predstavlja?  
Ravnatelj: Vsak, kdor želi na šoli predstaviti kakršnekoli vsebine, mora priti najprej do 
ravnatelja. 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 20. uri 
 
 
 
Slavica Ilc,  ,                                                                    Franc Filipič,      
zapisničarka                                                                                    predsednik Sveta staršev 


