
 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

z dne 23. 9. 2015, ob 17. uri v zbornici šole v Komnu 

Prisotni na sestanku:  

1. a Peter Trampuž 

2. a Damir Stedul 

2. b op. 

3. a Martina Suban 

4. a / 

5. a Marko Godnič 

6. a Zoran Spasenić 

7. a Primož Gustinčič 

8. a Davorin Mesesnel 

9. a Silvestra Ščuka 

1. b . + 3. b Darko Čuk 

2. c op. 

4. b + 5. b Karmen Čuk 

6. b Miloš Kos 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Sveta staršev (novi predstavniki), izvolitev namestnika predsednika sveta 

staršev. 

3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šol. leto 2014/15, 

mnenja, predlogi. 

5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2015/16, mnenja, predlogi. 

6. Obravnava predlaganih sprememb Pravil šolskega reda 

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

8. Razno: 

 

Ad 1) Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni potrdili predlagani dnevni red sestanka. 

Ad 2) Ravnateljica je pozdravila prisotne in jih prosila, da se novi člani predstavijo. Člani sveta 

staršev so za namestnika predsednika predlagali g. petra Trampuža, ki se je s predlogom strinjal. 

Sklep: Namestnik predsednika Sveta Staršev  je g. Peter Trampuž, predstavnik staršev 1. A. 

Ad 3) Predsednik sveta staršev, g. Primož Gustinčič je prisotne pozval, da podajo pripombe na 

zapisnik zadnjega sestanka. Predlogov in pripomb ni bilo. 

Sklep: Sprejme se zapisnik sestanka z dne 11.6.2015. 
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Ad 4) Ravnateljica je preletela Poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 2014/15. Posebej je 

izpostavila Poročilo o samoevalvaciji ter rezultate NPZ. G. Gustinčič je na poročilo podal 

pripombo glede preskromnega izvajanja dodatnega pouka v 4. A. 

Ob analizi Vzgojnega načrta so starši predlagali, da se na pogovor k razredniku povabi tudi starše 

oz. se jih o razgovoru vsaj obvesti. 

Po krajši razpravi o stanju v varstvu vozačev so starši podprli predlog, da se kot nagrado za 

pisanje nalog, učenje in branje knjig med tednom, učencem v petek omogoči ogled filma oz. 

dejavnost po njihovi izbiri. 

Sklep: Sprejme se Poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 2014/15. 

Ad 5) Ravnateljica je v grobem predstavila Letni delovni načrt za šol. leto 2015/16. 

G. Spasenić je izpostavil moto šole: Vsakemu, kar potrebuje s prošnjo, da se učencem zagotovi pri 

pouku osnovne pogoje za učenje- mir v učilnici. V tem smislu so starši ponovno podprli zahtevo po 

doslednem spoštovanju Pravil šolskega reda in odstranitvi motečega učenca od pouka. 

G. Spasenića je tudi zanimalo, če ni mogoča 100% zaposlitev knjižničarke, glede na to, da so se v 

6. razredu vsi starši zavezali, da bodo učenci opravili bralno značko. Izpostavil je tudi primere 

dobre prakse iz OŠ Dobrova. 

G. Čuka je zanimalo, koliko obrokov pripravimo na šoli. Menil je, da je cena obrokov na šoli 

previsoka. Ravnateljica je pojasnila, da imajo na šoli trenutno revizijo poslovanja, o morebitnih 

nepravilnostih bodo upravičenci obveščeni. 

Sklep: Sprejme se Letni delovni načrt za šol. leto 2015/16. 

Ad 6) G. Spasenić je imel pomisleke glede zamujanja zaradi zadovoljevanja osnovnih potreb 

(hidracija, WC), g. Godnič pa je predlagal, da se izvleček Pravil obesi na vidno mesto. 

Sklep: Sprejme se predlagane spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda. Na vidno mesto se 

obesi izvleček omenjenih pravil. 

Ad 7) Starši so podali pripombe in predloge s 1. roditeljskega sestanka. Ravnateljica je bila z 

vsemi že seznanjena in so se določene posebnosti-anomalije že odpravile. 

Sklepi: -     Z izbranimi neobveznimi izbirnimi predmeti se starše in učence seznani po   

                  opravljenem izboru (junija). 

- Vozni red šolskih prevozov se objavi na oglasni deski. 

 

Ad 7) Ravnateljica je starše seznanila z namero Občine, ki predvideva v naslednjem šolskem letu 

en razvoz. Starše je seznanila s težavami pri realizaciji predmetnika, ki presega 7 urno 

prisotnost učencev v šoli. Razmišljanje o zamiku avtobusa na 15.00 so starši nadgradili s 

predlogom, da se izbere v tednu en dan, ko imajo učenci odhod ob 15.00, ostale dneve pa po 

7. šolski uri. 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.10. 

 

Zapisala: Nives Cek                                                                                  Primož Gustinčič,  

                                                                                                                 Predsednik sveta staršev 


