
 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 

z dne 4.6.2018 ob 16.30 uri v zbornici OŠ Komen 

 

Prisotni na sestanku: 

1. a              Barbara Uršič 

2. a  Valter Buda 

3. a  / 

4. a  Anita Peloz 

5. a  Marjeta Volčič 

6. a  / 

7. a  Mateja Pegan Žvokelj 

8. a  Alenka Fakin 

8. b  Zoran Spasenić 

9. a  Primož Gustinčič        

   

1. b  / 

2. b  Metka Žigon McCully 

4. b  Marjan Mržek  

5. b  Igor Jerič 

6. b              Karmen Čuk 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje Sveta staršev. 

3. Obravnava izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 

ter pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno  delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv 

4. Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šol. letu 

2018/19. 

5. Pobude in predlogi. 

6. Razno. 
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Ad 1) 

Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni soglasno potrdili predlagani dnevni red sestanka. 

 

Ad 2) 

Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik zadnje redne in korespondenčne seje 

Sveta staršev. 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje redne in korespondenčne seje Sveta staršev. 

 

Ad 3) 

Prisotni so obravnavali predlagani izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje 

šolsko leto. Ravnateljica Nives Cek in knjižničarka Vlasta Metlikovec sta podrobno 

predstavili izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019 ter cene 

gradiv po posameznih razredih. Cenovno izstopa nabor delovnih zvezkov za 6. razred 

zaradi angleščine. 

S strani staršev je bila izpostavljena pripomba glede učbenikov za zgodovino, 

geografijo in biologijo za 9. razred. Po mnenju posameznikov učbeniki niso najbolj 

uporabni za učenje, vsebino morajo učenci iskati dodatno preko spleta. 

Sklep: Potrdi se predlog izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje 

šolsko leto ter skupno nabavno ceno  delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 

 

Ad 4) 

Ravnateljica je predstavila razširitev predmetnika na podlagi razredne ure, ki je v 

predmetniku določena z 0,5 ure v drugem in tretjem triletju, šola pa jo že vrsto let 

izvaja od 1. razreda dalje v obsegu 0,5 (1. triletje) oz. 1 ura v 2. in 3. triletju. 

Sklep: Soglasno se potrdi predlog o razširitvi predmetnika na podlagi 

razredne ure v šolskem letu 2018/2019. 

 

Ad 5) 

Starši so podali naslednje pobude in predloge: 

- 1.razred;  

Pripombe: ni pripomb.  

Predlogi: ni predlogov. 

 

- 2. razred; 

Pripombe; Ni pripomb. 

 

Predlogi (2. a razred); 3. in 4. januar 2019 naj bi bila pouka prosta dneva. 

Ravnateljica je pojasnila, da predlog navedenih dni ni skladen s Pravilnikom o 

šolskem koledarju, ki določa, da prosta dneva po izboru šole, ki se ju 

nadomešča, ne smeta biti v istem tednu (razmak med njima najmanj teden 

dni), oz, bo šola dva od treh dni, ki se ju bo nadomeščalo v šol. letu 2018/19 

že izbrala.  

 



Pohvale (2. b razred); Pohvale za uspešno izvedeno šolo v naravi v Termah 

Snovik za učence 2. razreda. 

 

- 3. razred; 

Pripombe: ni pripomb.  

Predlogi: ni predlogov. 

 

- 4. razred; 

 

Pripombe;  

          4. a razred – Predstavnica Sveta staršev  je izpostavila naslednje problematike: 

 Šolska prehrana: Zelenjava je preveč okisana, testenine trde, palačinke 

občasno premalo pečene, krompir premalo kuhan. 

 Dobrodelni koncert: časovno predolg program.  

 Učenci so za nekatere prireditve ves dan v šoli. 

Ravnateljica je starše, ki dvomijo v kvaliteto hrane povabila na nenapovedano, 

brezplačno kosilo. O kakovosti hrane se tako lahko sami prepričajo. 

          4. b razred – Predstavnik Sveta staršev je izpostavil problematiko verbalnega 

in fizičnega nasilja na avtobusu, na relaciji Štanjel – Kodreti.  

Ravnateljica je pojasnila, da tako učitelji in voznik na avtobusu nimajo kompetenc za 

ukrepanje. 

Predlogi; 

Ko se učenci udeležijo šole v naravi bi bilo zaželjeno, da so starši obveščeni po e-

Asistentu o njihovem prihodu, odhodu in drugim pomembnih informacijah. 

- 5. razred; 

Pripombe: ni pripomb.  

Predlogi: ni predlogov. 

 

- 6. razred; 

Pripombe: ni pripomb.  

Predlogi: ni predlogov. 

 

- 7. razred; 

Pripombe: ni pripomb.  

Predlogi: ni predlogov. 

 

- 8. razred; 

 

Pripombe:  

8. a razred – Predstavnica Sveta staršev  je izpostavila naslednje pripombe  

staršev: 

 

 Šolska prehrana: Kritike so na kvaliteto hrane in okus hrane, način 

postrežbe (neustrezne  izjave osebja do otrok). 

 Ukinjen en prevoz: Otroci hodijo domov peš v okoliško vas. 

 

8. b razred – Predstavnik Sveta staršev  je izpostavil naslednje pripombe 

staršev, in sicer: 



 

 Zimski športni dan ni bil izveden, izbrana je bila slabša alternativa, kopanje 

v bazenu v Žusterni.  

 Učitelj med poukom večkrat uporablja telefon. 

 Projektor v učilnici kemije slabo deluje. 

 

Predlogi:  

 

Kjer se pojavlja vzgojna problematika pri učencih, se predlaga intenzivnejše 

sodelovanje s starši z jasno izraženimi odgovornostmi slednjih. Kjer je posluh 

in sodelovanje staršev s šolo, je uspeh. 

 

Ravnateljica je pojasnila, da se vzgojna problematika ponekod stopnjuje, saj 

se šola srečuje z oblikami čustveno vedenjskih težav otrok, ki jih v preteklosti 

niso poznali.  Problem v Termah Snovik bo na šoli ustrezno obravnavan. 

 

- 9. razred; 

Pripombe: ni pripomb.  

Predlogi: ni predlogov. 

 

Ad 6)  

Izpostavljena je bila problematika prometne ureditve v okolici šole. Po informacijah 

predstavnika Sveta šole potrebuje Direkcija za ceste soglasje za ukrepanje.  

Člani Sveta staršev so se seznanili z informacijo, da je Občina Komen objavila razpis 

za obnovo šolske kuhinje. Na razpis se ni nihče prijavil. Občina bo tako sama izbrala 

ustreznega izvajalca. Informacija o izboru bo znana v tednu od 4. 6. 2018 do 8. 6. 

2018. 

 

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.20 uri. 

 

 

 

Zapisala: Doris Požar                                                       Primož Gustinčič,                                      

                                                                                  Predsednik Sveta staršev 

                              

                                                   


