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Svet staršev 

OŠ Antona Globočnika Postojna 

Cesta na Kremenco 2 

6230 POSTOJNA 

DATUM: 26.09.2019 

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 26.09.2019 s pričetkom ob 16.30 

uri 

Dnevni red: 

Konstituiranje sveta staršev in volitve predsednika sveta staršev in namestnika predsednika 

sveta staršev 

Sprejem dnevnega reda 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 

Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev z dne 04.06.2018 

Obravnava in potrditev Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 

2018/2019 s poročilom o strokovnem izobraževanju delavcev šole 

Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/2020 in Programa 

strokovnega izobraževanja delavcev za šolsko leto 2019/2020 

Pobude in predlogi 

Prisotni: glej listo prisotnih! 

Seja se je začela ob 16:35. 

Na seji so bili prisotni tudi: ga. Sabina Ileršič, ga. Martina Sedej Filipčič, ga. Miranda Kristančič  

Ravnateljica poimensko prebere listo prisotnih. Število prisotnih članov je zadostno za 

sklepčnost. Ravnateljica tudi vpraša ali bo glasovanje javno ali tajno. Vsi skupaj ji potrdimo, da naj bo 

javno. Ravnateljica povpraša, če ima kdo predlog naj predlaga novega predsednika sveta staršev in 

njegovega namestnika. G. Jovanovič  predlaga ga. Klemen, ker je bila že do sedaj na tem položaju. 

Ravnateljica pa predlaga ga. Tomaduz za namestnico. Starši se strinjajo z predlaganim, kandidatki pa 

sprejmeta položaj. 

SKLEP1/26/9/2019: Svet staršev se soglasno oblikuje in potrdi ga. Klemen Klaro za predsednico sveta 

staršev in ga. Ulo Tomaduz, za njeno namestnico. 

Predsednica sveta staršev predlaga dopolnitev dnevnega reda 1. seja. Da se na tretjo točko uvrsti 

imenovanje članov za šolski sklad za obdobje 25.11.2019 do 25.11.2021. Vse ostale točke ostajajo na 

dnevnem redu, le da se zvrstijo za novo točko. 

S predlagano spremembo dnevnega reda se vsi strinjajo. 

SKIEP2/26/9/2019: Dnevni red 1. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 



Predsednica pove, da je želela zapisnik ohraniti v strnjeni obliki, kljub določenim razhajanjem v 

mnenjih. Povprašala ali ima še kdo kakšno pripombo na zapisnik. Ali se vsi strinjajo z zapisnikom, če je 

kdo proti. 

SKLEP3/26/9/2019: Zapisnik 3. seje sveta staršev, z dne 4.6.2019, je bil soglasno sprejet. 

Za novo obdobje dveh let, je s strani sveta staršev potrebno predlagati 4 člane za šolski sklad. 

Svet staršev potrdi vse predlagane člane šolskega sklada, tudi 3 predstavnike šole. 

S strani sveta staršev so predlagani: 

ga. Valerija Bazjako 

g. Mitja Požar 

g. Rok Kolar 

g. Goran Angelov 

s strani šole pa: 

ga. Ana Savič  
ga. Greta Jadrič  
ga. Anja Jurca Batagelj 

SKLEP4/26/9/2019: Svet staršev soglasno potrdi predlagane predstavnike staršev in šole za mandatno 

obdobje od 25.11.2019 do 25.11.2021 v šolski sklad. 

Ravnateljica predstavi tudi Letni delovni načrt šole za preteklo šolsko leto in poročilo o realizaciji 

strokovnega izobraževanja delavcev. Pove, da tokrat ni pripravila nobene predstavitve, in da želi samo 

na kratko povzeti mejnike, ki se ji zdijo pomembnejši. Našteje, da je šola praznovala 50. obletnico 

delovanja, da je šola prejela srebrno priznanje na področju dela z mladimi, prostovoljstva, 

humanitarnega dela. Da je skupina mediatork postala naj prostovoljna skupina. Da šola še vedno 

sodeluje v različnih projektih, kot so multipraktik, POGUM-podjetnost učencev. Ravnateljica tudi pove, 

da je za september 2020 še vedno predvideno, da bo prizidek končan. 

Da je v preteklem letu veliko manj hospitirala kot običajno, samo 20-krat. Da je zadovoljna z 87 

odstotno udeležbo učiteljev na izobraževanjih. Da je trenutno 50 nadarjenih učencev od 4. razred 

naprej. Da se je s strani Občine Postojna in Arnesa pridobilo 43.000,00€ in se jih porabilo za 

računalniške tablice, projektorje in WIFI. 

SKLEPS/26/9/2019: Svet staršev soglasno potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole za 

šolsko leto 2018/2019 s Poročilom o strokovnem izobraževanju delavcev šole. 

Ravnateljica tudi za Letni delovni načrt za tekoče leto ni pripravila predstavitve s preglednicami, 

tudi tokrat se je raje usmerila samo na prednostne naloge. Omeni tudi, da se ji mandat izteče 

31.5.2020. 
Prednostne naloge v letošnjem letu so: trajnostna mobilnost v šoli, bralne minutke, izzivi 

multikulturnosti, POGUM (podjetnost), BE ME, NOČ  IMA SVOJO MOČ, MLADIM SE DOGAJA, 

DROBTINICA v oktobru, zbiralna akcija papirja bo samo v oktobru. V prihodnji letih se bo investiralo v 

podružnice: Studeno in Bukovje. 
V maju se bosta star delo šole in prizidek tudi povezovala, tako da takrat bo moten tudi pouk. Pridobilo 

se bo 7 novih učilnic, 5 kabinetov, manjša dvorana, kuhinja in jedilnica. 

Učitelj Tine Ščuka je na kratko predstavil nadgradnjo športno vzgojnega kartona, SLOfit, to je 

brezplačna aplikacija, ki je bila oblikovana na Fakulteti za šport. Starši bodo morali podpisati soglasje, 

ki ga bodo prejeli učenci, ta bo potem omogočil dostop do te aplikacije. S strani staršev je bil podan 

predlog, da bi za zamudnike opravili meritve v času predure ali predur. 

SKLEP6/26/9/2019: Svet staršev soglasno potrdi Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2019/2020 in 

Program o strokovnem izobraževanju delavcev šole za šolsko leto 2019/2020. 



Seja sveta staršev se je zaključila ob 18.26 uri. 
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na  Krettel:'  

Zapisala 

Klara Klemen 

Add7) Predstavnike staršev zanima ali je res, da otroci ne smejo nositi več  svojih instrumentov v šolo. 

Ravnateljica to potrdi, da jih ne morejo nositi več  v tajništvo, ker je to že 4-5 instrumentov na dan. 

Učenci na razredni stopnji instrumente pustijo v razredu, za predmetno stopnjo pa še niso uspeli 

poiskati primernega prostora. In če lahko otroci višjih razredov dobijo bolj obsežno malico, ker jim je 

malica, ki jo dobijo premalo. Predstavniki šole odgovarjalo, da učenci lahko vedno dobijo dodatek, 

vendar je ga potrebno iti iskat v kuhinjo. Starše tudi zanima ali za kosilo lahko otroci dobijo večje 

obroke. Ga. Kristančič  pove, da otroci zelo malo pojedo, da lahko dodatek dobijo v kuhinji. Staršem pa 

predlaga, da naj pogledajo jedilnik za teden in otroka odjavijo od kosila, takrat, ko je na meniju hrana, 

ki jo otrok ne je, saj je nesmiselno samo plačevati stroške prehrane. Starše zanima ali ima šola še vedno 

mlečne izdelke od mlekarne Krepko. Ravnateljica pove, da bodo kmalu dali ven nov razpis za živila in 

sedaj se bo ta razpis navezoval že na kuhinjo. Ter da morajo zaposliti 9-10 kuharjev. 

S strani staršev je podan predlog oz. pobuda za dežurstvo na avtobusni postaji pri šoli, zaradi zadnjega 

dogodka, ko je nekaj šolarjev moralo počakati na tretji avtobus, ker je bil drugi avtobus premajhen in 

se je en učenec poškodoval. Starši povedo, da se otroci na avtobusni postaji igrajo, lovijo, veliko jih tudi 

hodi na zgornjo avtobusno postajo. Omeni se tudi, da so stroški dežurstva v šoli v Cerknici, kriti s strani 

Občine Cerknica. Učitelj zbere učence po vsaki uri in gre skupaj z njimi na avtobusno postajo ter tam 

počaka do prihoda avtobusa. Ga. Kristančič  pove, da je bila to napaka šoferja, da ni povedal, da se mu 

je pokvaril avtobus in da bi takoj poslali drugega. 

Starši se še želijo prepričati, da se zvezkov ne ocenjuje, temveč  pa cilje in standarde, ki jih posamezni 

učenec dosega. Starši povedo, da je drugi avtobus brez pasov in da se voznik ne obnaša primerno. 

Predstavniki iz Planine povedo, da je del ograje, ki je okoli igrišča poškodovana in sedaj prihaja do 

vandalizma. Ravnateljica povem, da je to res, da naj starši tudi apelirajo tudi na KS Planina. Glede 

šolskega sklada se postavlja vprašanje ali je smiselno, da je ena ali dve položnici. Ravnateljica 

odgovarja, da je to v pristojnosti članov šolskega sklada. In da učitelji vedno podaja svoje mnenje kaj 

bi radi imeli. Vse ostalo pa je v rokah članov šolskega sklada. 

Predsednica sveta staršev 

Klara Klemen 
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