
Svet staršev 

OŠ Antona Globočnika Postojna 

Cesta na Kremenco 2 

6230 POSTOJNA 

DATUM: 29.11.2017 

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 29.11.2017 s pričetkom ob 17.00 

uri 

Dnevni red: 

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje sveta staršev 

Potrditev zapisnikov 1. seje sveta staršev z dne 27.9.2017 in 1. dopisne seje sveta staršev z 

dne 20.10.2017 
Seznanitev s problematiko prostorske stiske na matični šoli 

Pobude in predlogi 

Prisotni: glej listo prisotnih! 

Zaradi potrebne sklepčnosti se je seja pričela šele ob 17:35 uri. 

Addl) Predsednica prebere dnevni red 2. seje sveta staršev. Na dnevni red ni bilo pripomb. 

SKLEP1/29/11/2017: Dnevni red 2. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predsednica nadaljuje na naslednjo točko, zapisnika 1. seje in 1. dopisne seje. Oba zapisnika so 

predstavniki prejeli že po elektronski pošti v pregled, ker se nihče ni oglasil s pripombami, predsednica 

prosi starše, da se z dvigom rok, potrdijo oba zapisnika. 

SKLEP2/29/11/2017: Zapisnik 1. seje sveta staršev in zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev sta bila 

soglasno sprejeta. 

Predsednica sveta staršev prosi ravnateljico, da na kratko obrazloži nastalo prostorsko situacijo 

na matični šoli. Ravnateljica obrazloži, da je bil nadzidek še do pred kratkim v proračunu za leto 2018, 

za katerega obstaja tudi gradbeno dovoljene, ki je veljavno do januarja 2019. Že od leta 2010 je 

ravnateljica Občino Postojna obveščala o prostorski problematiki, ki bo nastala. V kolikor župan ne bo 

prisluhnil, bosta že v prihodnjem šolskem letu 2 oddelka dislocirana od matične šole. 

Predvidena gradnja "nesojenega" nadzidka bi potekala od maja 2018 do novembra 2018, kar bi šoli 

omogočilo nemoteno izvajanje kakovostnega pouka za naslednja tri leta. V naslednjem letu bi pričeli z 

energetsko sanacijo šole, za katerega je občina pridobila tudi evropska sredstva. Dejansko je Občina 

Postojna pripravljena vložena sredstva, ki je potrebovala za pridobitev gradbenega dovoljenja zavreči, 

ker sama nima denarja za izgradnjo nadzidka. 
Starši se strinjamo, da mora šola vztrajati pri izgradnji nadzidka, da za nas niso sprejemljive 

nadomestne lokacije in da mora Občina Postojna dolgoročno razmišljati in naj tudi že prične z 

aktivnostim za izgradnjo prizidka, ki bo tudi nujno potreben in to tudi že sprejme v svojem proračunu 

za prihodnja leta. Ravnateljica še pove, da so bili o tem, da izgradnja nadzidka ni več  v proračunu občine 

za leto 2018, obveščeni tudi vsi svetniki. 



SKLEP3/29/11/2017: Soglasno se potrdi sklep, da se sestavi zahteva sveta staršev, ki bo predana 

županu na seji sveta šole dne 30.11.2017. Zahteva je priloga tega zapisnika. 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 18.20 uri. 

Zapisala 

Klara lemen 

Predsednica sveta staršev 

KaraKlemen 
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