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

DATUM: 1. 6. 2018 

Predstavnikom staršev v svetu staršev 

Vabimo Vas na 5. sejo sveta staršev, ki bo v četrtek, 7. 6. 2018 ob 16.30 v 
učilnici številka 16 z naslednjim dnevnim redom: 

Potrditev dnevnega reda 5. redne seje sveta staršev. 
Potrditev zapisnika 4. redne seje sveta staršev z dne 29. 3. 2018. 
Pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov 

in učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2018/2019, 
Pobude in predlogi. 
Razno. 

Predsednica sveta staršev 
Klara Klemen l. r. 

Priloga: 
- 	Skupna nabavna cena delovnih z zvezkov in drugih učnih gradiv po 

posameznih razredih za šolsko leto 2018/2019 pdf priponka 
- 	Zapisnik 4. redne seje z dne 29. 3. 2018 



Svet staršev 

OŠ Antona Globočnika Postojna 

Cesta na Kremenco 2 

6230 POSTOJNA 

DATUM: 07.06.2018 

Zapisnik S. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 07.06.2018 s pričetkom ob 16.30 

uri 

Dnevni red: 

Sprejem dnevnega reda 5. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 

Potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev z dne 29.03.2018 

Pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za 

posamezen razred za šolsko leto 2018/2019 

Pobude in predlogi 

Razno 

Prisotni: glej listo prisotnih! 

Seja se je začela ob 16:45. 

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

Addl) Prebere se dnevni red 5. seje sveta staršev. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

SKLEP1/7/6/2018: Dnevni red 5. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predstavi se zapisnik 4. seje sveta staršev, prisotne se povpraša ali ima kdo kakšno pripombo 

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

SKLEP2/7/6/2018: Zapisnik 4. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet. 

Predsednica pove, da kot vsako leto starši prejmemo v pregled in potrditev seznam gradiv za 

naslednje šolsko leto. Dodatno smo starši dobili tudi seznam gradiva za prvi razred, kljub temu, da 

stroške nabave krije ministrstvo in razliko šolski sklad. Predstavnico drugega razreda zanima ali je res 

potrebno toliko delovnih zvezkov, torbe so res zelo težke. Predstavnica 8b razreda pove, da je 

pregledala delovne zvezke in jo zanima, zakaj sta pri geografiji in zgodovini delovna zvezka 

popolnoma prazna. Predstavniki kolektivov odgovarjajo, da si pouka ne predstavljajo brez delovnih 

zvezkov, saj so pomembni za utrjevanje učne snovi. Pri angleščini so učiteljice snov razdelile na dve 

leti, tako, da učenci v devetem razredu ne potrebujejo novih učbenikov in delovnih zvezkov. Pri 

naravoslovju in biologiji, v 6. in 7. razredu je navada, da morajo učenci delovne zvezke sami 

izpolnjevati. Starše zanima ali obstaja kakšna primerjava z drugimi šolami, glede nabavnih cen gradiv. 

Na to ravnateljica odgovarja, da moramo določeno avtonomijo prepustiti učiteljem in da so učitelji 

skrbi pri izbiri učbenikov, in se ne obnašajo razsipniško. 



Učiteljica za likovno umetnost pove, da bodo tudi v prihodnjem letu pri položnici obračunani stroški 

za nakup likovnih pripomočkov, ker je tako veliko lažje. Na razredni stopnji je to težje, ker bi potem 

morali pripomočke prenašati iz učilnice v učilnico. In pove še, da je zelo zadovoljna, da se je šola 

odločila za nakup peči za glino. 

SKLEP3/7/6/2018: Svet staršev, soglasno sprejme sklep in potrdi skupno nabavno ceno delovnih 

zvezkov in učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2018/2019. 

Add4) Predsednica sveta staršev pove, da je v pogovoru s projektantom pridobila informacijo, da se 

bo vlogo za gradbeno dovoljenje oddalo do 15.06.2018 in gradbeno dovoljenje naj bi prejeli v roku 1 

meseca. Ravnateljica pove, da se bo z energetsko sanacijo pričelo konec šolskega leta, tako na 

matični šoli, kot na podružnici Bukovje. Predstavnica 2. razreda pove, da več  staršev želi izraziti 

pohvalo učiteljici ga. Škrlj, za njeno učno in vzgojno delo. Starši izrazijo še željo po bolj pregledni in 

ažurni spletni strani. želijo imeti tudi več  sprotnih obvestil, ker vsi starši ne morejo prebrati obvestil 

na oglasni deski razreda. Tudi koledar dogodkov ni ažuren, manjkajo športni, naravoslovni dnevni,.. 

Predstavnica iz Bukovja je vprašala ali bi se lahko starše obveščalo po elektronski pošti. 

Starše zanima ali bi lahko uvedli drugačen režim zaklepanja šolskih vrat. šola je objekt za učence, 

učenci pa ne morejo vanjo vstopiti, ker šola odpre svoja vrata šele ob 8 uri zjutraj. Nekateri starši 

svoje otroke odpeljejo v šolo, ko odidejo na delo. Ravnateljica je povedala, da bodo razmislili o tem. 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 17.40 uri. 

Zapisala 

Klar Klemen 

Predsednica sveta staršev 

Klara Klemen 
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