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ZAPISNIK 

3. KORESPONDENČNE SEJE SVETA STARŠEV  od 21. 6. 2018 do 26. 6. 2018  

na forumu spletne učilnice 

 

  

Korespondenčno sejo je vodil: g. Dejan Garbajs 

 

Sodelujoči člani Sveta staršev:  
- po priloženem seznamu 

 

Niso sodelovali:  

- po priloženem seznamu 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pobuda za ohranitev prehoda za pešce na Agrokombinatski cesti v Zalogu. 

 

 

K 1. 

 

g. Garbajs je pojasnil razlog sklica seje k navedeni točki in sicer: 

 

Ena izmed varnih šolskih poti šolskega okoliša OŠ Zalog poteka tudi po Hladilniški poti iz 

smeri drsališča proti Centru Spar. Zaradi krajše poti otroci s Hladilniške poti zavijejo med 

bloki, pri bloku na naslovu Agrokombinatska cesta 3 prečkajo Agrokombinatsko cesto in nato 

skozi podhod pod bloki nadaljujejo pot proti OŠ Zalog. Na mestu, kjer otroci prečkajo 

Agrokombinasko cesto je sedaj narisan prehod za pešce. Ta prehod je bil sprva rumene barve, 

saj je bil nadomestni prehod v času izgradnje Centra Spar in je bil kasneje prebarvan v belo 

barvo. Po nekaterih informacijah naj bi ta prehod za pešce v bodoče opustili. Dejansko so bili 

v zadnjem času na Agrokombinatski cesti prebarvani vsi prehodi za pešce, razen prej 

omenjenega, kar morda kaže na namero, da se omenjeni prehod za pešce dejansko opusti. 

Glede na to, da večina otrok, ki v šolo prihaja po Hladilniški poti, za prečkanje 

Agrokombinatske ceste uporablja prav prehod pri bloku na naslovu Agrokombinatska cesta št. 

3, je prehod za pešce na tem mestu pomemben za varnost otrok in seveda tudi drugih pešcev. 

Zaradi navedenega predlagam, da Svet staršev na 3. korespondenčni seji v šolskem letu 

2017/2018 sprejme naslednji sklep: 

SKLEP 1:  

 
Svet staršev predlaga vodstvu OŠ Zalog, da pristojnim službam Mestne občine Ljubljana 

pojasni pomen prehoda za pešce pri bloku na Agrokombinatski cesti št. 3 in stori vse potrebno, 

da se omenjeni prehod ohrani. Pri tem je potrebno poudariti, da je ta prehod pomemben za 

varnost otrok in je del poti, ki jo za pot v in iz šole uporabljajo otroci.  

 

Svoje glasove (potrjujem / ne potrjujem/se vzdržim) so člani oddali do torka, dne 26. 6. 2018 

do 24.00 ure: 

 

 



 
 

Zapisnik potrjen po e-pošti z dne 31.8.2018 Stran 2 
 

- na forumu Sveta staršev 

- v tajništvu šole preko elektronske pošte: zdenka.kisovec@guest.arnes.si 

- po telefonu 01/5473-230 

- na e-pošto: dejan.garbajs@gmail.com 

 

 

Seja se je zaključila 26. 6. 2018 ob 24.00 uri. 

 

Pravočasno je glasovalo 17 članov od 18 članov. 

 

Izid glasovanja je bil: 

 

POTRJUJEM: 17 članov 

NE POTRJUJEM: 0 članov 

VZDRŽAN: 0 članov 

NI GLASOVALO: 1 član 

 

 

Ugotovitev te korespondenčne seje: 

Predlagan sklep je sprejet. 

 

 

 

 

Priloge: 

 

- izpisi glasovanja iz foruma 

- Sklic korespondenčne seje 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal:                             Predsednik Sveta staršev 

Zdenka Kisovec                          Dejan Garbajs 
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