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Predsednica sveta staršev 

Klara Klemen I.r. 

Svet staršev 

OŠ Antona Globočnika Postojna 

Cesta na Kremenco 2 

6230 POSTOJNA 

DATUM: 06.12.2017 

Predstavnikom staršev v svetu staršev 

Vabimo Vas na 3. sejo sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki bo v četrtek, 07.12.2017 ob 

17.00 uri v učilnici številka 16 v Postojni 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev z dne 29.11.2017 

Predstavitev predloga o gradnji prizidka s strani g. župana Igorja Marentiča 

Pobude in predlogi 

Priloge: 

- 	Zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 29.11.2017 



Svet staršev 

05 Antona Globočnika Postojna 

Cesta na Kremenco 2 

6230 POSTOJNA 

DATUM: 07.12.2017 

Zapisnik 3. seje sveta staršev 05 Antona Globočnika Postojna z dne 07.12.2017 s pričetkom ob 17.00 

uri 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev z dne 29.11.2017 

Predstavitev predloga o gradnji prizidka s strani g. župana Igorja Marentiča 

Pobude in predlogi 

Prisotni: glej listo prisotnih I 

Seja se je začela ob 17:05. 

Na seji so bili prisotni tudi: iz podjetja Misel d.o.o. je bila prisotna ga. Vanja Markovčič, predstavniki 

Občine Postojna: župan Igor Marentič, Robert Ozbič  in Martina Magajna Gerželj. 

Addl) Prebere se dnevi red 3. seje sveta staršev. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in je bil 

soglasno sprejet s strani staršev. 

SKLEP1/7/12/2017: Dnevni red 3. 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. 

SKLEP2/7/12/2017: Zapisnik 2. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predsednica pove, da je bilo na seji sveta šole izražena želja, s strani župana, da se idejna 

zasnova o prizidku predstavi staršem. S sejo smo pohiteli, da se opravi pred sprejetjem občinskega 

proračuna za leto 2018. Predsednica preda besedo županu Igorju Marentiču. Župan, želi obrazložiti 

kakšna je razlika med izgradnjo nadzida in sedaj predlagane dolgoročne rešitve, izgradnjo prizidka. 

Projekt predstavi ga. Vanja Markovčič. Po predstavitvi, straši za njo nimajo dodatnih vprašanj. 

Nadaljuje ga. Martina Magajna Gadji], ki predstavi predvideno časovnico projekta. Po sprejetju 

proračuna za leto 2018 bi občina že oddala javno naročilo za izdelavo PDG in PZI. Projektna 

dokumentacija bi morala biti zaključena do junija 2018. Podpis pogodbe za izgradnjo del občina 

predvideva, da bi lahko izpeljala v septembru ali oktobru 2018. Z začetkom gradbenih del bi 

predvidoma lahko začeli v januarju 2019. Gradnja je predvidena, da se zaključi spomladi leta 2020, 

pravočasno bi oddali tudi javno naročilo za opremo. Tako, da č'asovnica predvideva, da bi 1.9.2020 

prizidek pripravljen za sprejem prvih šolarjev. Ga. Gerželj pove, da v kolikor bi občina razpolagala z 

dovolj sredstvi bi lahko bil prizidek zgrajen v 6 — 7 mesecih. Vendar je sedaj, zaradi pomanjkanja 

sredstev, projekt razpet čez dve proračunski leti. Sicer so zagotovili, da v kolikor občina ne bo 



uspešna na razpisih, je kreditno sposobna in se bo projekt vseeno izpeljal, sicer je to finančno manj 

ugodno. 

Starši izrazijo, da se jim je na zadnji seji drugače predstavilo ta prizidek in se jim ne zdi smiselno, da 

sedaj nekaj nadgrajevali, potem pa dozidali. Drugi straši so bili še vedno mnenja, da gradbeno 

dovoljene je in naj se to tudi uporabi, ker smo se tako starši odločili na 2. seji in je to neko zagotovilo, 

ki ga imamo, vse ostalo je v zraku. Predstavnici iz Planine podata predlog, da se naj obvesti učiteljski 

zbor, ker imajo trenutno še dva prostora na razpolago, bodo učitelji hodili poučevati 7. razred v 

Planino. Starši bodo stopili skupaj in to tudi dosegli, o tem sta prepričani. 

V proračunu za leto 2018 je predvidenih 55.000,00 EUR za izdelavo gradbene dokumentacije (PDG in 

PZI). Občina bo posredovala časovnico in o aktivnostih obveščala tudi šolo. Od ravnateljice pa 

pričakujejo, da se bodo skupaj dogovorili o možnosti nastanitve učencev za prihodnji dve leti. 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 18.40 uri. 

Zapisala 

Klara Klemen 

   

Predsednica sveta staršev 

Klar Klemen 
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