
Svet staršev 

OŠ Antona Globočnika Postojna 

Cesta na Kremenco 2 

6230 POSTOJNA 

DATUM: 23.03.2018 

Predstavnikom staršev v svetu staršev 

Vabimo Vas na 4. sejo sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki bo v četrtek, 29.03.2018 ob 

17.00 uri v učilnici številka 16 v Postojni 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 4. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev z dne 07.12.2017 

Izvolitev novih predstavnikov staršev v svet šole za mandatno obdobje 2018-2022 

Pobude in predlogi 
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Predsednica sveta staršev 

Klara Klemen I.r. 

     

Priloge: 

- 	Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 07.12.2017 



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

DATUM: 29.03.2018 

Zapisnik 4. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 29.03.2018 s pričetkom ob 17.00 

uri 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 4. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Potrditev zapisnika 3, seje sveta staršev z dne 07.12.2017 

Izvolitev novih predstavnikov staršev v svet šole za mandatno obdobje 2018-2022 

Pobude in predlogi 

Prisotni: glej listo prisotnih I 

Seja se je začela ob 17:00. 

Na seji so bili prisotni tudi: ga. Sabina Ileršič  in ga. Martina Sedej Filipčič  

Addl) Prebere se dnevi red 4. seje sveta staršev. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

SKLEP1/29/3/2018: Dnevni red 4. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predstavi se zapisnik 3. seje sveta staršev, prisotne se povpraša ali ima kdo kakšno pripombo 

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

SKLEP2/29/3/2018: Zapisnik 3. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predsednica pove, da smo se dosedanji predstavniki staršev v Svet šole dogovorili, da 

kandidiramo še za en mandat, saj si želimo, da se prizidek realizira v dogovorjenem času oz. tako kot 

je bilo predstavljeno in obljubljeno s strani šole. 
Ponovno kandidiramo: dr. Tanja Žigon, Klemen Jovanovič  in Klara Klemen. 

Starše se še vpraša ali želi kdo kandidirati, ali se strinjajo s predstavljenimi kandidati. 

SKLEP3/29/3/2018: Svet staršev, soglasno sprejme sklep in potrdi nove predstavnike staršev v Svet 

šole, ti so: dr. Tanja Žigon, Klemen Jovanovič  in Klara Klemen 

Na tem mestu, naprej ga. ravnateljica predstavi, načrte, ki so jih do sedaj usklajevali s 

projektantom. Pove tudi, da so s trenutnim razvojem, načrtovanjem prizidka zadovoljni. Ravnateljica 

je še povedala, da se bo postavilo tudi lastno kuhinjo s kapaciteto 1000 kosil in 700 malic dnevno. 

Zaradi tega bo šola zaposlila 10 novih delavcev. Omeni še, da se junija prične energetska sanacija 

matične šole in podružnične šole Bukovje. Podružnična šola Studeno ni bila sprejeta v energetsko 

sanacijo zaradi premajhnega prihranka. 



Predsednica sveta staršev pa prebere dodatne informacije, ki jih je prejela s strani občinskega 

režijskega obrata. Idejni projekt se je zaključil, usklajevalo se je še na področju kuhinje, 

večnamenskega prostora, dodali so dve kolesarnici, dodali parkirišča pred šolo. V juniju predvidevajo, 

da bodo pridobili gradbeno dovoljenje, izbor izvajalca gradbenih del bo potrebno zaključiti do 

novembru. Malo manj je optimistično na finančnem področju. Za leto 2018 so zagotovljena sredstva 
v višini 55.000,00 €. Sicer so v letih 2019 in 2020 predvidena sredstva, vendar je vse odvisno ali bo v 

tem času na razpolago kakšen razpis in od drugih projektov, ki bodo potekali sočasno. Več  bo jasno, 

ko bo imela Občina Postojna v roki projektno gradbeno dokumentacijo. 
Predsednica še pove, da bo šola izbirala novega ponudnika za kosila in to bo za obdobje od 1.9.2018 
do 31.08.2020. Po tem obdobju bo šola razpolagala z lastno kuhinjo. Predsednica še omeni, ker se je 

povečal obseg kosil, so lahko znižali ceno kosila za 0,10 €, tako da starši plačujemo manj. 

Predstavniki staršev iz Planine še povprašajo ali je kaj novosti na področju jutranjega prevoza 

učencev za čas predur. Ravnateljica pove, da se ni nič  doseglo, da Občina omogoča en jutranji prevoz 

in tri popoldanske. Poleg tega so starši dobili soglasje v podpis, da bodo vozili svoje otroke na 

predure, v nasprotnem primeru, pa imajo učenci možnost zamenjati interesno dejavnost do konca 

septembra. 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 17.40 uri. 

Zapisala 	 Predsednica sveta staršev 

Klara Klemen 	 Klara KI m 
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