
Svet staršev 
OŠ Antona Globočnika Postojna 
Cesta na Kremenco 2 
6230 POSTOJNA 

DATUM: 20. 9. 2017 

Predstavnikom staršev v svetu staršev 

Vabimo Vas na 1. sejo sveta staršev, ki bo v sredo, 27. 9. 2017 ob 16.00 v 
večnamenski dvorani na OŠ Antona Globočnika Postojna. 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018. 
Potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev z dne 8. 6. 2017. 
Obravnava in potrditev Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta 
šole za šolsko leto 201 6/201 7 s poročilom o strokovnem izobraževanju 
delavcev šole. 
Potrditev cen za skupen nakup učnih pripomočkov za potrebe 
obveznega, izbirnega in razširjenega pouka v šolskem letu 201 7/201 8 

5 . Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 
2017/2018 s programom strokovnega izobraževanja delavcev 

6. Pobude in predlogi. 

Ravnateljica 
o 	 Sabina Ilerši_ 
e? POSTOJNA  4" 

fla Kreti \g"vni 

PRILOGE v priponki: 
Poročilo o realizaciji LDN s strokovnim izobraževanjem za šolsko leto 
2016/2017. 
LDN za šolsko leto 2016/2017 
Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 8. 6. 2017 



Svet staršev 

OSNOVNA ŠOLA 

ANTONA GLOBOčNIKA 

POSTOJNA 

DATUM: 27.09.2017 

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 27.09.2017 s pričetkom ob 16.00 

uri 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev z dne 08.06.2017 

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

2016/2017 $ poročilom o strokovnem izobraževanju delavcev šole 

Potrditev cen za skupen nakup učnih pripomočkov za potrebe obveznega, izbirnega in 

razširjenega pouka v šolskem letu 2017/2018 

Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2017/2018 s programom 

strokovnega izobraževanja delavcev 

Pobude in predlogi 

Prisotni: glej listo prisotnih! 

Seja se je začela ob 16:05. 

Addl) Prebere se dnevi red 1. seje sveta staršev. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in je bil 

soglasno sprejet s strani staršev. 

SKLEP1/27/9/2017: Dnevni red 1. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predstavi se zapisnik 2. seje sveta staršev, prisotne se povpraša ali ima kdo kakšno pripombo 

na zapisnik, če se z njim ne strinja naj to pove. 

SKLEP2/27/9/2017: Zapisnik 2. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Ravnateljica je pozdravila in nagovorila prisotne. Ga. ravnateljica predstavi poročilo o realizaciji 

za šolsko leto 2017/2018, točne številke in podrobne informacije so navedene v samem poročilu. 

Poudari, da je šola že tretje leto zapored pridobila naziv kulturna šola. Da je bil zaradi obravnave 

priseljencev zaposlen multiplikator za obdobje 5 let. Uspešnost učencev je bila 98 odstotna, kar 

pomeni, da 12 učencev ni napredovalo v višji razred. Vse več  učencev obiskuje tudi podaljšano 

bivanje. Ravnateljica je izpostavila letošnje prednostne naloge, ki so nadgradnja prizidka, soočenje z 

medkulturnimi težavami in krepitev kompetenc — opolnomočiti učence za bodoče poklice. 

Ravnateljica je tudi povedala, da bo v februarju postavljen doprsni kip Antona Globočnika, v čast 

njegovih zaslug in njegovega županovanja, ob 150 letni obletnici (1867 je postal okrajni glavar v 

Postojni). Ravnateljica tudi nadaljuje, da je s strani župana dobila zagotovilo, da je gradbeno 

dovoljenje za izgradnjo prizidka že priskrbljeno in sedaj se čaka samo na sejo, da tudi svetniki potrdijo 



gradnjo. Omeni še, da je bila dejansko omenjena še tretja osnovna šola, vendar podrobnejših 

podatkov nima. Na omenjeno poročilo ni bilo podanih dodatnih vprašanj. 

SKLEP3/27/9/2017: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/2017 s 

poročilom o strokovnem izobraževanju je bil soglasno sprejet. 

Predstavijo se cene za nakup učnih pripomočkov za potrebe obveznega, izbirnega in 

razširjenega pouka. To so šolske potrebščine, ki jih potrebujejo učenci od četrtega razreda dalje. Cene 

so navedene za vsak krožek posebej in bodo obračunane na položnici. 

SKLEP4/27/9/2017: Predlagane cene za nakup učnih pripomočkov so bile soglasno sprejete. 

Ravnateljica predstavi še letni delovni načrt za leto 2017/2018. Na predstavljeno poročilo ni 

bilo podanih dodatnih vprašanj. 

SKLEP5/27/9/2017: Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/2018 s programom strokovnega 

izobraževanja je bil soglasno sprejet. 

Starši so vprašali ali obstaja možnost za lego krožek, da je zanj veliko zanimanja. Ravnateljica 

odgovarja, da ne verjame, da bo zunanji mentor prišel za 11,94C, da so potrebni tudi veliki vložki za 

nakup pribora, pa tudi Izobraževanje ni poceni. Res pa je, da je to aktualna zadeva. Starše je tudi 

zanimalo, ali je kaj novega pri zunanji ureditvi. Ravnateljica pove, da projektantka ni uredila vseh 

potrebnih stvari in se bo sedaj počakalo še na izgradnjo prizidka. Naslednje vprašanje se je nanašalo 

na zimski športni dan. Zakaj se je otroke peljalo na Bled na drsanje, čeprav je v Postojni dovolj veliko 

drsališče. Pomočnica ravnateljice pove, da je že sam izlet neko doživetje za otroke in takrat se 

učencem ponudi tudi več  športnih aktivnosti. Izlet pa je bil izveden v marcu in ne prej, da učenci do 

takrat tudi že opravijo kakšen dan na drsalkah ali smučeh. Starše je tudi zanimalo, zakaj morajo 

učenci plačati karto za avtobus, ko gredo na preduro. Se je tudi že zgodilo, da avtobus ni niti ustavil. 

Ravnateljica pove, da je to redna linija prevoznika Arriva in ne Avrigo-ta, ki ima sklenjeno pogodbo z 

občino, tako, da je potrebno karto posebej plačati. Na to temo, je šola dobila navodilo s strani občine, 

naj bodo interesne dejavnosti izvajane v popoldanskem času. V kolikor se učenci ne morejo udeležiti 

interesnih dejavnosti zaradi prevoza, je možno le-te do konca septembra zamenjati. Starši podružnice 

povedo, da je bil pogoj za angleščino 8 otrok in imajo pouk angleščine 7. uro, kar je bila želja samo 

enega starša. Starši četrtega razreda so izrazili zaskrbljenost, da so 4. razredi sedaj na predmetni 

stopnji in si ne upajo v vetrovnik med starejše učence. Učiteljice povedo, da tega niso opazile bodo pa 

v prihodnje na to bolj pozorne. Na razredni stopnji starši ne smejo v vetrovnik na razredni stopnji in 

zapirati pot učencem, ki prihajajo v šole. Starši naj otrokom pustijo biti samostojni, saj so ponosi na 

to, da se sami preobujejo, slečejo in gredo v razred. Učiteljice še povedo, da v kolikor starši ne uspejo 

priti pravočasno po otroke v podaljšano bivanje, naj učiteljice obvestijo in naj se to ne dogaja 

prepogosto. Starši so tudi povedali, da so morali učiteljico opozoriti na med vrstniško nasilje v 3. 

razredu, ker tega sama ni opazila. Ravnateljica in pomočnica sta povedali, da bodo to vsekakor 

preverili. 

Add 7) Na koncu smo k dnevnemu redu dodali še točko, da svet staršev predlaga 4 predstavnike 

staršev v upravni odbor šolskega sklada, saj bo mandat trenutnim predstavnikom kmalu potekel. 

Mandat je za 2 leti. Predlagani predstavniki so: Rok Kolar, Matej Stegel, Urška Sajovic Marolt in 

Nataša Zalar čančula. 



SKLEP7/27/9/2017: Predlagani predstavniki v upravni odbor šolskega sklada so bili soglasno potrjeni. 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 18.10 uri. 

Zapisala 

Klara Klemen 

 

Predsednica sveta staršev 

Kla a K men 
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