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

DATUM: 28.05.2020 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 28.05.2020, s pričetkom ob 16.30 
uri 

Dnevni red: 

Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 
Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 17.01.2020 
Pisno soglasje Sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za 
posamezen razred za šolsko leto 2020/2021 
Sprejetje poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Antona Globočnika Postojna 
Pobude in predlogi 

Seja se je začela ob 16:30. 

Glej listo prisotnih. Od 36 predstavnikov, je bilo prisotnih 23, osem predstavnikov se je opravičilo. Pet 

predstavnikov je bilo neupravičeno odsotnih. 
Na seji so bile prisotne tudi, ga. Sabina Ileršič, ga. Martina Sedej Filipčič  in ga. Darja Košir. 

Addl) Predsednica prebere dnevni red 3. seje Sveta staršev, nihče od prisotnih nima pripomb. 

SKLEP1/28/05/2020: Dnevni red 3. seje Sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predsednica nadaljuje z 2. točko dnevnega reda, zapisnikom 2. redne seje z dne 17.01.2020 in 

podanim mnenjem Sveta staršev h kandidatom za ravnatelja/-ico. Povpraša, če ima kdo kakšno 

vprašanje, pripombo, ali če je kdo proti. Nihče nima vprašanj ali pripomb, zato se zapisnik potrdi. 

SKLEP2/28/05/2020: Soglasno se potrdi zapisnik 2. redne seje z dne 17.01.2020. 

Predsednica pove, da so skupaj z vabilom, prejeli dva seznama za izbor delovnih zvezkov za 
podružnice Planino, Bukovje in Studeno za 4. in 5 . razred. Ter še za od 4. do 9. razreda za matično 

šolo, in podružnico Planino, Bukovje in Studeno. Nakup delovnih zvezkov za prvo triado krije država. 

Predsednica prebere pri katerih predmetih je predlagano dodatno gradivo in kakšne so spremembe pri 
cenah za posamezni razred v primerjavi s preteklim letom. Predsednica pove, da so bili na sejo 
povabljeni tudi predstavniki aktivov, ki bodo z veseljem odgovorili na vprašanja. 
Predstavnik 6.b razreda se zanima ali je prišlo do spremembe pri TJA in bo učbenik mogoče dobiti iz 

učbeniškega sklada. Predstavnica aktiva, ga. Petrovčič  Debevc pove, da v prihodnjem letu tega še ne 

bo. Se bo pa to začelo postopno uvajati v 4. razredu, naslednjo jesen. Sicer ob tem izrazi pomislek, da 

bodo učenci imeli težave s slušnim razumevanjem, vendar se bodo potrudili, da bodo to nadomestili 

drugače. Drugih vprašanj ni bilo. 



Zapisala 
Klara Klemen 

Predsednica sveta staršev 
Klar Kjemen 	

„V£9,Qy4)K 

SKLEP3/28/05/2020: Svet staršev soglasno potrdi skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih 

gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2020/2021. 

Predsednica na kratko predstavi nov poslovnik Sveta staršev, ki je usklajen z zakonom in 
ustreznimi smernicami. Izpostavi, da v kolikor se predstavnik razreda, dvakrat zaporedoma ne udeleži 
seje, brez opravičila, se lahko predstavnikom razreda predlaga razrešitev le-tega In izvolitev drugega 

predstavnika. Drugi novosti ni, ter se je že v začetku letošnjega leta pričelo z delom, kot je sedaj 
navedeno v poslovniku. Zanimajo jo še ali ima kdo še kakšno vprašanje, predlog glede poslovnika. 

SKLEP4/28/05/2020: Svet staršev soglasno sprejem Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Antona 

Globočnika. 

Na tem mestu predsednica preda najprej besedo ga. Sabini Ileršič. Ga. Ileršič  pove, da se ji 
mandat izteka s 1.6., da se želi na tem mestu zahvaliti za sodelovanje. Da smo starši močan nasprotnik, 

vendar se je s skupnimi močmi veliko naredilo. Še enkrat se zahvali staršem in učiteljem in želi vsem še 

naprej dobro sodelovanje. 
Predsednica preda besedo ga. Darji Košir. Ga. Košir pove, da sicer uradno nastopi mandat s 1.6., da 
trenutno ne ve še vseh podrobnosti in se zahvaljuje ga. Ileršič  za dolgoletno in uspešno delo. 

Starše zanima ali je bo v prihodnje možno tudi za interesne dejavnosti narediti spletno prijavo, ter da 
bi bili urniki znani že pred septembrom, ker bi potem starši lažje uskladili druge otrokove obveznosti. 

Ga Filipčič  pove, da se interesne dejavnosti pričnejo šele oktobra, septembra pa so razpisane. 

Predstavniki 3. razredov pohvalijo učiteljice, ker so se tako hitro odzvale in organizirale 

videokonference, saj so otroci potrebovali socialni stik. 
Temu so pritrdili in potrdili tudi drugi predstavniki v svetu staršev. Vsem učiteljem je bila izrečena 

pohvala in vsi predstavniki menijo, da so se učitelji zelo dobro odrezali, saj so pošiljali razumljive naloge 

in se vedno hitro odzvali na poslane naloge učencev. 

Predstavnike S. razredov pa zanima kako bo s kolesarskim izpitom. Ga. Filipč ič  pove, da bo teoretični 

del v juniji, praktični del pa izveden v septembru. Pove tudi, da bodo zdajšnji peti razredi šli v čateške 

toplice zadnji teden v maju 2021 in prihodnji peti razredi pa prvi teden v juniju 2021. Vendar pa bodo 
šli šesti razredi samo na poletni tabor, medtem ko je zimski tabor Kavka odpovedan. Starše v Planini 

zanima, zakaj italijanščine ni ponujena kot izbirni predmet. Ga. Filipčič  pove, da je to odvisno tudi 

učiteljice, ki uči in njenih ur. 
Starše zanima ali bodo v prihodnjem šolskem letu ponovno uvedene manjše učne skupine v 8. in 9. 

razredu. Ga. Košir pove, da so bile skupine ukinjene zaradi prostorske stiske, da trenutno poteka 

sistematizacija, ker bo prostora dovolj, se bodo skupine ponovno uvedle. Trenutno, so na šoli učenci 

prve triade in učenci devetih razredov — zasedene pa so vse učilnice. 

S prihodom vse drugih učencev se preide na urnik, ki so ga učenci imeli pred izolacijo. 

Starši četrtih, petih razredov in podružnic so pohvalili delo učiteljic in učiteljev, glede snovi, ažurnosti 

odgovorov. Predstavnica petega razreda pove, da je bil prehod za učence petih razredov enostaven, 

ker so bili na spletno stran že navajeni. Predlagano je bilo, da bi v prihodnje mogoče bila razporeditev 

na spletni strani po razredih in ne po predmetih, kar bi bilo lažje za učence. Ga. Filipč ič  pove, da je 

marsikateri starš izrazil željo o spremljanju novic na spletni strani šole, da bo to najbrž v prihodnje 

mogoče z mobilno aplikacijo. Starše je še zanimalo ali se bodo razredi formirali na novo, in to je potrdila 

tudi ga. Košir, da se na novo formirajo 4., 6. in 7. razredi. Ker ni bilo nobenih drugih vprašanj se je seja 

zaključila. 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 17.10 uri. 
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