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ZAPISNIK 
2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013, 

ki je bil v ponedeljek, 11. 03. 2013, ob 18. uri 

 
Prisotni: 
Člani Sveta staršev: Barbara Rožič, Metka Mihelj, Valentina Kobal, Tanja Stibilj Slemič, 
Rosana Dumenčić, Dejan Hreščak, Sandi Ivanič, Primož Sever, Irena Humar Kobal, Robert 
Soban, Sonja Čuk, Saša Stopar, Katja Semolič, Mojca Božič, Joško Kobal, Majda Štokelj, 
Matjaž Madric, Erik Hari, Maja Blaško, Marica Žen Brecelj (članica regijskega Sveta staršev). 
Vabljeni: Janez Furlan, Vladimir Bačič, Primož Zgonik, Kristina Valič. 
 
Odsotni: 
Člani Sveta staršev: Tina Vrčon – opr., Matjaž Ferjančič, Tjaša Vidmar, Janez Medvešček, 
Luka Jejčič, Saša Bratina, Jasna Krpan, Matjaž Tonja – opr. 
 
Predsednik Sveta staršev, g. Sandi Ivanič, je najprej pozdravil vse udeležence. Ugotovil je, 
da je Svet staršev, s prisotnostjo 19 članov od 27, sklepčen in predlagal naslednji 
 
dnevni red:  

1. informacija glede gradnje nove šole, 
2. potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev z dne 25.09.2012, 
3. poročilo o uresničitvi LDN OŠ Danila Lokarja v letu 2012, 
4. seznanitev s predlogom Pravil o šolski prehrani OŠ Danila Lokarja Ajodvščina, 
5. poročilo Šolskega sklada za leto 2012, 
6. predlogi, mnenja in pobude članov Sveta staršev. 

 
Prisotni člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 
 
Pod točko 1 
G. Furlan, tajnik Občine Ajdovščina je podal uvodno obrazložitev glede trenutnega dogajanja 
z izgradnjo nove osnovne šole. Povedal je, da je imela Občina Ajdovščina po prvem 
investicijskem programu namen, da se šola dokonča do septembra 2014. Prvi razpis za 
izbiro izvajalca je bil žal neuspešen, saj nobena prejeta ponudba ni bila pravilna in popolna, 
zato je Občina morala razpis prekiniti. Povedal je, da je bil danes 11. 03. 2013 objavljen nov 
razpis z določenimi korekcijami, tako da upajo, da bo v roku 60 dni izbran izvajalec. Na 
naslednji seji Občinskega sveta, ki bo 21. 03. 2013, bo podana v potrditev novelacija 
Investicijskega programa zaradi dinamike sofinanciranja s stani Ministrstva za šolstvo. 
Dinamika sofinanciranja se iz let 2013-2017 razteguje do 2018. Sprejeta novelacijo IP je 
osnova za izdajo sklepa o sofinanciranju ter za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. V 
novelaciji je določen tudi nov rok za dokončanje šole ter za predajo objekta uporabnikom in 
ta je: april 2015. 
G. Ivanič je vprašal, zakaj se rok za izvedbo samo premika iz leta v leto ter zakaj je prišlo do 
razveljavitve prvega razpisa? 
G. Furlan je povedal, da ko je naročnik šel v razpis je hotel vedeti s katerimi podizvajalci bo 
nastopal glavni izvajalec, zato je bilo potrebno pri pregledu ponudb preveriti tudi sposobnost 
vseh nominiranih podizvajalce. Pri tem pa se je izkazalo, da nobena ponudba ni bila pravilna. 
To se je popravilo v drugem razpisu, kjer je navedeno, da bo naročnik preveril sposobnost 
podizvajalcev od izbranega izvajalca pred podpisom pogodbe in ne že pri oddaji ponudbe. 
Ga. Dumenčić je vprašala če ni to eno in isto? 
G. Furlan je pojasnil, da ne, kajti če je ponudba glavnega izvajalca popolna, lahko potem 
glavni izvajalec menja podizvajalce pred dokončnim podpisom pogodbe in o tem seznani 
naročnika. 
G. Ivanič je vprašal, zakaj je naročnik objavil tak razpis, če je pa že vnaprej vedel, da bodo 
težave. Poudaril je, da je bil tak razpis pripravljen namenoma, kajti Občina je verjetno hotela 
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zavlačevati, ker ta investicija ni prioriteta župana in jo želi župan uporabiti za predvolilno 
bitko. 
G. Furlan  je vse očitke in namigovanja ostro zavrnil in ponovno poudaril da je naročnik 
razpis pripravil korektno in ponovno obrazložil, s kakšnim namenom je želel vnaprej izvedeti, 
kateri podizvajalci bodo sodelovali na gradbišču. Dejstvo je, da je objavljen nov razpis, 
sprejeta bo novelacija IP in upajmo na čim hitrejšo izbiro novega izvajalca. 
G. Hari je vprašal ali je finančna konstrukcija v tem trenutku zaprta. 
G. Furlan je povedal, da je investicija finančno zaprta. S potrditvijo novelacije IP se bo 
uskladila samo dinamika sofinanciranja. Vrednost gradbenih del brez opreme znaša cca. 4 
mio neto. 
G. Sobana je zanimalo, koliko so znašale vrednosti nepopolnih ponudb iz prvega razpisa? 
G. Furlan je povedal, da so bile vse ponudbe znotraj vrednosti po investicijskem načrtu. 
G. Sobana je zanimalo, kje je razpis objavljen in ali se lahko nanj prijavijo tudi tuji izvajalci. 
G. Furlan je povedal, da je razpis objavljen na Portalu javnih naročil, kjer je javen in se nanj 
lahko prijavi kdorkoli. 
G. Ivaniča je zanimalo, koliko sredstev je v proračunu za leto 2013 namenjenih za izgradnjo 
nove OŠ. 
G. Furlan je pojasnil dinamiko in način financiranja: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ministrstvo 
za šolstvo 

150.000 350.000 320.000 500.000 825.000 694.000 

Občina 
Ajdovščina 

612.000 2.024.000 782.000 Vračilo 
kredita 

Vračilo 

kredita 

Vračilo 

kredita 

 
G. Ivanič je poudaril, da vsi upamo, da je april 2015 sedaj res zadnji datum, ko se bodo otroci 
lahko preselili v novo šolo. Zanimalo ga je, ali bo pouk na dosedanji šoli še naprej potekal po 
ustaljenem načinu? 
G. Furlan je pojasnil, da če se njegovo vprašanje nanaša na vprašanje, ki ga je na prejšnji 
seji postavil eden izmed svetnikov, ki je spraševal o varnosti šole in o morebitnem 
dvoizmenskem pouku, da je podan odgovor na to vprašanje v gradivu za občinsko sejo, ki bo 
v četrtek 21. 03. 2013. Odgovor je na spletni strani Občine Ajdovščina pod gradivom za 
Občinski svet. 
G. Ivanič se je zahvalil g. Furlanu za udeležbo na sestanku ter za vse informacije o poteku 
izgradnje nove šole. 
Ga. Stibilj Slemič je vprašala kaj se bo zgodilo v primeru, da se kateremu otroku kaj zgodi, 
ker se gradnja odmika, šola pa ni več varna za uporabo. 
G. Ivanič je pojasnil, da je na enem izmed sestankov Sveta staršev župan povedal, da je za 
odgovornost otrok odgovoren ravnatelj. 
G. ravnatelj je povedal, da je poročilo ZRMK-ja katastrofalno, šola je samo 7 % potresno 
varna. Oni podajo samo svoje mnenje, šolo lahko zapre le gradbeni inšpektor, kateri pa se 
bo tudi naslanjal na ekspertizo ZRMK-ja. Edino kar lahko šola naredi je, da v primeru močne 
burje, nad 160 km/h, šolo zapre, kot so to storili lansko šolsko leto. Svetniško vprašanje 
glede dvoizmenskega pouka pa se na teh dveh šolah ne da izvesti. 
G. Kobal je predlagal, da bi morali starši sprejeti sklep s katerim bi zahtevali, da v primeru da 
se šola ne bo pričela v sedaj predvidenem roku, da bodo zahtevali zaprtje le te. 
G. ravnatelj je povedal, da je postavitev tega roka sedaj pod vprašajem, kajti vemo, da bodo 
na razpisu verjetno tudi pritožbe, na kar enostavno ne moremo vplivati. 
G. Ivanič je predlagal, da se počaka do konca šolskega leta, ko bo znano, kako se je razpis 
zaključil in ali je bil izvajalec izbran. 
 
Pod točko 2  
Na zapisnik 1. sestanka Sveta staršev z dne 25. 09. 2012, ni bilo pripomb, zato je bil 
soglasno sprejet. 
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Pod točko 3 
G. ravnatelj je podal uvodno obrazložitev glede poročila o uresničitvi LDN OŠ Danila Lokarja 
v letu 2012. Ocenjuje, da je bilo šolsko leto 2012 naduspešno. Glede na to, da so vsi člani 
prejeli poročilo z gradivom za sejo, je predlagal, da se postavijo vprašanja. 
G. Soban je čestital ravnatelju in vsemu učiteljskemu zboru za tak uspeh šole v lanskem letu. 
 
Pod točko 4 
Ga. Valič je povedala da je s 01. 02. 2012 začel veljati nov Zakon o šolski prehrani, zato je 
bilo potrebno popraviti tudi Pravilnik o šolski prehrani na naši šoli. Popravki se nanašajo zlati 
na sofinanciranje malice s strani države, kjer se je cenzus zvišal na 53 % neto povprečne 
plače v RS. V pravilnik je dodan tudi e-mail, na katerega se lahko pošlje odjava malice ter 
dodan je 15. člen , ki se nanaša na subvencioniranje malice in kosila iz donacij. 
Povedala je, da je v letošnjem letu Občina Ajdovščina namenila namenska sredstva za 
šolsko prehrano, tako, da imajo vsi otroci malico, tudi tisti iz šibkejših družin, več pa je tudi 
kosil. 
G. Soban je opozoril, da je potrebno v pravilnik dodati zahteve v zvezi z HACCP kontrolo. 
 
Ker ni bilo vprašanj,  je predsednik pozval člane h glasovanju. 
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Pravilnik o šolski prehrani OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina. 
 
Pod točko 5 
G. Ivanič je povedal, da je bilo za šolski sklad v letu 2012 veliko sredstev zbranih z 
donacijami podjetij, nekaj pa z akcijami, ki so jih izvedli učenci (zbiranje starega papirja, 
predstave, prodaja izdelkov). Tako so v letu 2012 zbrali 7.261 EUR, porabili pa so 2.600 
EUR. Stanje sredstev na računu sklada je ob koncu leta 2012 znašalo 9.148 EUR.  
V letu 2012 so iz šolskega sklada financirali malice in kosila otrokom iz šibkejših družin, 
subvencionirali so nekatere tabore. V letu 2012 so spremenili pravila, in sicer v preteklosti 
niso hoteli iz šolskega sklada pokrivati starih dolgov, kajti le-te je dolžna šola izterjati s 
pomočjo izvršbe. Vendar so primeri, ko bi izterjava povzročila še dodatne težave v družini oz. 
se niti z izterjavo nima kaj vzeti, zato v takih primerih pokrije dolg šolski sklad. Glede na to, 
da se je zmanjšalo tudi število taborov in dejavnosti, so sredstva ostala in se bodo porabila v 
naslednjem letu. 
 
Pod točko 6 
Ga. Žen Brecelj je povedala, da Regijski svet staršev deluje. Dogovorili so se, da glede na to, 
da skupno nabavno ceno delovnih zvezkov potrjuje Svet staršev, naj bi bile v naslednjem 
šolskem letu cene enotne in naj ne bi presegale 400 EUR. 
G. ravnatelj je povedal, da je treba sprožiti pritisk na komisijo, ki učbenike potrjuje, založbe in 
Ministrstvo za šolstvo, katero bi moralo imeti kontrolo nad komisijo. Delovni zvezki so vezani 
na učbenik istega založnika. Če šola vsa leta dela po nekem sistemu, ne more kar čez noč 
spremeniti sistema. Pri ceni izstopa 5. razred, saj so za ta razred učbeniki daleč najdražji.  
G. Ivanič je predlagal, da se sprejme sklep, da se Šoli predlaga, da za naslednje šolsko leto 
skupna nabavna vrednost delovnih zvezkov ne bo bistveno presegala 400 EUR, kar bo tudi 
osnova za potrjevanje učbenikov in delovnih zvezkov ob koncu šolskega leta. 
 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 20. uri 
 
 
 
Saša Stopar,                                                                       Sandi Ivanič,      
zapisničarka                                                                                    predsednik Sveta staršev 


