
 

Zapisnik seje Sveta staršev Osnovne šole Komen 

z dne 24.9.2014 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Komen (novi predstavniki), izvolitev predsednika 

Sveta staršev. 

3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2013/14, mnenja, predlogi. 

5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15, mnenja, predlogi. 

6. Imenovanje predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada. 

7. Predlogi, pripombe, mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka. 

8. Razno. 

 

Ad1 Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

- Ugotovljena je bila sklepčnost. 

- Soglasno je bil sprejet dnevni red seje Sveta staršev. 

Ad2 Konstituiranje Sveta staršev OŠ Komen (novi predstavniki), izvolitev 

predsednika Sveta staršev. 

- Po uvodnem pozdravu in dobrodošlici gospe ravnateljice so člani Sveta 

staršev podali nekaj predlogov za predsednika. Po diskusiji so sprejeli 

Sklep 1: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo novega predsednika, tj. 

gospoda Primoža Gustinčiča. 

 

Ad3 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

- Ob pregledu zapisnika so bila dodana naslednja pojasnila odprtih vprašanj: 

1. Glede razprave o nakupu novih atlasov je bil soglasno sprejet predlog, da 

vsak otrok od 6. do 8. razreda prispeva po 1 evro. 

2. Ravnateljica je člane Sveta seznanila s potekom letošnjega dneva šole, ki 

bo v celoti potekal v Štanjelu v okviru Fabianijevega leta. 

3. Glede zaudarjanja iz stranišč v pritličju je ravnateljica povedala, da je 

edina rešitev obnova, ki bi potekala sočasno z obnovo kuhinje.  



 

4. Večina staršev je podprla predlog, da WI-FI povezava otrokom trenutno 

ni potrebna, saj imajo internetno povezavo vedno na voljo pri predmetih, 

kjer je to potrebno. 

5. Starši otrok, ki gredo na izmenjavo, bodo o vseh podrobnostih seznanjeni 

v kratkem na posebnem sestanku z učiteljico Mojco Uhernik Pipan. 

6. Težave pri urah telovadbe v bivšem 8. razredu so se rešile še pred 

koncem lanskega šolskega leta s pogovorom med učiteljico, otroki in 

ravnateljico. 

- Sklep 2: Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev se soglasno potrdi. 

 

Ad4 Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2013/14, mnenja, predlogi. 

- Člani so Letno poročilo dobili v pregled, zato je ravnateljica poudarila le 

posamezne točke:  

 Opozorila je na številne aktivnosti strokovnih delavcev, ki so jih 

izvajali za doseganje zastavljenih ciljev za izboljšanje učno-

vzgojne prakse. 

 Poudarila je pomen izobraževanja učiteljev glede preverjanja 

znanja. 

 Opozorila je na rezultate zunanje samoevalvacije, po katerih 

šola ustrezno uvaja izboljšave, skladno s postavljenimi kriteriji. 

 Pohvalno je, da so se zmanjšali vzgojni ukrepi, kar je posledica 

mediacije pri reševanju problemov. 

 Opozorila je na povečano stopnjo radona v telovadnici, na kar 

ravnateljica stalno opozarja pristojne službe, vendar več kot do 

meritev, ki se izvajajo na dve leti, ne pride. Zato člani  sveta 

predlagajo  

Sklep 3, da se urgira na Občino Komen kot na 

ustanoviteljico šole, da poskrbi za ustrezno rešitev 

problema. 

 Program je bil več kot 100 % realiziran, prav tako krepko 

presežene interesne dejavnosti, letos je tudi slika rezultatov NPZ 

bolj realna, saj so bili vanje vključeni vsi učenci na vseh šolah. 

 Predstavljeni so bili številni projekti, ki potekajo na šoli. 



 

 Ravnateljica je pohvalila tudi sodelovanje s starši, saj se je obisk 

na roditeljskih sestankih povečal. 

-  Med preletom poročila so nekateri predstavniki postavili nekaj 

vprašanj/pripomb: *o številu testov, ki jih lahko otrok piše na teden (odg.: 

največ dva!), *da je potrebno posvečati pozornost pri uporabi IKT pri vseh 

predmetih (odg.: po natančnem programu poteka računalniški krožek, 4. 

razred ima računalništvo kot neobvezni izbirni predmet), *podan je bil 

predlog, da se otroke ponovno opozori na varno uporabo interneta in zato je 

bil sprejet  

Sklep 4, da se ponovno organizira usposabljanje učencev na to temo. 

 

- Sklep 5: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letno poročilo o 

uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14. 

 

Ad5 Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15, mnenja, 

predlogi. 

- Člani Sveta so LDN pregledali, zato je ravnateljica poudarila le prednostna 

področja, ki so nujno potrebna in ostajajo enaka, posebno pozornost se bo 

posvečalo razvijanju odgovornosti pri vseh. Razvila se je debata z 

naslednjimi pripombami in vprašanji: *opozorilo glede doslednosti pri 

upoštevanju dogovorov med učiteljem in učencem kar zadeva 

zaključevanje ocen (odg.: problem, ki se je pojavil v lanskem 8. razredu, je 

bil rešen: sklicana je bila komisija, starši pa se niso strinjali s tem, da bi 

otrok opravljal razredni izpit), *starši so opozorili, naj učitelji, ki so 

določeni za mentorstvo pri posameznih tekmovanjih, res opravljajo nalogo 

mentorjev (odg.: ravnateljica bo to posredovala posameznim učiteljem in 

preverila, kako se na šolska tekmovanja  pripravljajo na nižji stopnji), 

*ponovno je bila podana pritožba glede premajhnega znanja italijanskega 

jezika, posebej pri krožku (odg.: ravnateljica se strinja, da se skliče 

sestanek s starši vseh otrok, ki ta predmet obiskujejo. Na sestanku naj 

učiteljica staršem predstavi cilje v posameznih razredih ter okvirne 

dejavnosti v zvezi z realizacijo ciljev). 

 

- Sklep 6: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2014/15. 



 

 

Ad6 Imenovanje predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada. 

- Sklep 7: Po diskusiji so člani Sveta staršev za predstavnico staršev v 

upravni odbor šolskega sklada potrdili gospo Silvestro Ščuka. 

 

Ad7 Predlogi, pripombe, mnenja staršev  s 1. roditeljskega sestanka. 

- 9. razred: na roditeljskem je bil podan predlog, naj se skuša za določene 

ekskurzije v isti kraj združevati razrede, saj bi tako zmanjšali stroške, ki jih 

je letos kar veliko (odg.: ravnateljica se strinja, da časi res niso lahki, in je 

spomnila na sredstva šolskega sklada in na to, da se šola trudi, saj so na 

primer vsi prevozi v šolo v naravi zastonj). 

- 6. razred: zopet pripomba glede plačljivega E-Asistenta, češ da starši ne 

dobijo tistega, kar jim paket obljublja (odg.: ravnateljica zaposlenih ne 

more prisiliti, da učitelji vpisujejo na primer domače naloge). Nekateri 

starši so predlagali, da se starši kot nezadovoljne stranke pritožijo na 

ponudnika paketa. Sprejet je bil tudi Sklep 8, da šola ni dolžna 

zagotavljati storitev, ki jih ponuja plačljiv paket E-Asistenta. 

Predstavnik je pohvalil prizadevanja ravnateljice pri vzpostavitvi prevoza 

za otroke iz sosednje Občine Miren - Kostanjevica.  

- 4. razred: postavljeno je bilo vprašanje, zakaj pevske vaje v Štanjelu ne 

potekajo tudi ob četrtkih, kot je na urniku (odg.: ravnateljica bo preverila). 

- 3. razred: predstavnika je zanimalo, v kakšni fazi je projekt šolskega igrišča 

v Štanjelu (odg.: ravnateljica uradnega odgovora žal nima, saj odgovorni 

stvari kar naprej prelagajo, zato se sprejme Sklep 9, da se predsednik 

Sveta staršev pozanima na Svetu zavoda). 

- 2. razred: *starši zopet opozarjajo na problem parkiranja. Predlagajo tudi, 

naj se na dovozu, kjer se ustavljajo avtobusi, doda dopolnilno tablo, ki bi 

dovoljevala parkiranje do 15 minut (odg.: ve se, da je prometni režim v 

okolici šole kompleksen problem. Krožišča, ki je bilo obljubljeno že 2012, 

še vedno ni, za parkirišče naj bi Občina Komen odkupila del zemljišča pri 

parceli Kinološkega društva, vendar to ne bo v celoti namenjeno parkirišču. 

Rešitev bi predstavljal samo odkup parcele ob šoli!),*predstavnica je 

posredovala vprašanje glede tega, ali lahko otroci od doma nosijo sladkor, 

saj ga v šoli ne dobijo več, ker šola sledi smernicam zdrave prehrane (odg.: 

da, če se seveda starši strinjajo). V povezavi s prehrano je bila podana tudi 



 

prošnja, da bi se na spletnih straneh redno ažuriralo jedilnike, predvsem 

pred vikendom za naslednji teden! 

- 1. razred: predstavnica je povedala, da starši niso potrdili obiska Lipice, 

izrazili so nestrinjanje z navajanjem določenih znamk šolskih potrebščin na 

seznamih, nekateri so se pritožili nad tem, da se doma od staršev zahteva 

ogromno dela (npr. Bralni nahrbtnik), opozorila je na primer, ko je bila 

zavrnjena prošnja starša za dodelitev sredstev iz šolskega sklada (odg.: 

upoštevalo se bo predlog glede potrebščin, poudarjeno pa je bilo, da je bila 

navedena znamka kot primer in da se od staršev nikakor ne zahteva, da 

kupijo točno določeno potrebščino, glede Bralnega nahrbtnika pa je po 

mnenju ravnateljice in večine predstavnikov pripomba neutemeljena, saj je 

bralna pismenost otrok eden najpomembnejših ciljev, ki jih želimo doseči; 

glede pripombe o neupoštevanju prošnje za sredstva iz šolskega sklada pa 

je ravnateljica zagotovila, da to ne drži, predlagala je tudi, naj se osebi, ki 

se je pritožila sporoči, da pride na pogovor oz. vloži obrazec na Upravni 

odbor sklada). 

 

Ad8 Razno. 

- Predstavnik iz Štanjela je povedal, da je vožnja nekaterih v okolici šole še 

vedno prehitra. Po diskusiji se sprejme Sklep 10, da se na Občino Komen 

da pobuda za postavitev dodatnega ''ležečega policaja''. 

- Predstavnik iz Štanjela opozarja, da je na spletni strani šole premalo 

fotografij iz Štanjela (odg.: za objavo fotografij so zadolžene učiteljice 

same, zato jih je potrebno opozoriti). 

 

Seja se zaključi ob 19.35. 

 

 

 

Zapisničarka:       Predsednik Sveta staršev:   

Marija Umek       Primož Gustinčič 

 


