
 

 

 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

z dne 25.9.2017, ob 16.30 uri v zbornici OŠ Komen 

 

Prisotni na sestanku: 

1. a              Barbara Uršič 

2. a  Marja Filipčič Mulič (nadomestni predstavnik) 

3. a  Peter Trampuž 

4. a  Damir Štedul (nadomestni predstavnik) 

5. a  Marjeta Volčič 

6. a  Ivan Žežlina 

7. a  Viljem Perdec  

8. a  Alenka Fakin 

8. b              Zoran Spasenić 

9. a  Primož Gustinčič         

  

1. b + 3. b.   Robert Tavčar 

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. Konstituiranje Sveta staršev (novi predstavniki). 

3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje in korespondenčne seje Sveta staršev. 

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

2016/17, mnenja, predlogi. 

5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18, mnenja, predlogi. 

6. Imenovanje članov (2) v pritožbeno komisijo. 

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

8. Razno: - imenovanje predstavnika staršev v komisijo za prehrano. 

http://www.simbiozasola.eu/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=orToYFVVLbgzOM&tbnid=YWodi8Cp7ZlQ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmalgaja.si/&ei=fhTzU5iRCcrF0QXP44CYAw&bvm=bv.73231344,d.d2k&psig=AFQjCNH9kwmu4YTpgo81rv71Lm91PsdCYQ&ust=1408525737532157


 

Ad 1) 

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

Ad 2) 

Ravnateljica Nives Cek je predstavila predstavnike Sveta staršev v šolskem letu 

2017/2018.  

Ad 3) 

Predsednik Sveta staršev g. Primož Gustinčič je predstavil sklepe zapisnika Sveta staršev 

z dne 1.6.2017 in sklep korespondenčne seje Sveta staršev z dne 5.6.2017. Prisotni so bili 

pozvani na podajo pripomb na zapisnika.  Na zapisnika ni bilo pripomb. 

Sklep: Sprejme se zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 1.6.2017 in zapisnik 

korespondenčne seje z dne 5.6.2017. 

Ad 4) 

Ravnateljica je predstavila Letno poročilo LDN za šolsko leto 2016/2017. V šolskem letu 

je bila  posebna pozornost namenjena  izvajanju dogovorjenih aktivnosti za izboljšanje 

kvalitete učno-vzgojne prakse in posledično rezultatov na NPZ ter izvajanju aktivnosti v 

zvezi z uvedbo sistema ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih 

organizacij.  

Rezultati NPZ so bili nad republiškim nivojem, tekmovanja iz znanja so potekala skladno 

z načrti, uspešnost učencev na tekmovanjih je bila zelo visoka. Ravnateljica je pojasnila, 

da so sicer višje ocene dosežene v nižjih razredih. 

V LDN so opredeljeni tudi splošni pogoji dela, kadrovski pogoji in delo organov šole. 

Predstavljene so dejavnosti šole, ki so bile povečini realizirane oziroma presežene nad 

planiranim. 

Predstavljeni so odmevnejši šolski projekti Eko šola, Simbioza šola, Kultura in omika to 

naša je odlika in raziskovalna naloga Turizmu pomaga lastna glava. 

Redno investicijsko vzdrževanje objektov je vključevalo pleskanje prostorov, zamenjavo 

dotrajanih in pokvarjenih elementov. Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki 

jih je namenila ustanoviteljica –Občina Komen v višini 15.000 € so bila porabljena že 

meseca avgusta. 

Sklep: Člani sveta staršev so soglasno potrdili Letno poročilo o uresničitvi LDN za 

šolsko leto 2016/2017. 

Ad 5) 

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018. Posebna 

pozornost bo namenjena dvema področjema izboljšav, in sicer učenju in poučevanju ter 

klimi in kulturi s spodbujanjem razvoja socialnih kompetenc in odgovornostjo za lastna 

dejanja. 

Člani sveta staršev so bili pozvani k podaji mnenj in pripomb na Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2017/2018. 

Podan je bil predlog, da bi si lahko učenci preko učbeniškega sklada izposodili več 

delovnih zvezkov oziroma učbenikov, namesto da le-te starši kupujejo.  Ravnateljica je 

pojasnila, da mogoče ne bi bilo  slabo, če bi imeli  učenci svoje učbenike, v katere bi  lahko 

pisali, podčrtovali,…. Sicer pa je za učbeniški sklad planiranih v prihodnje več sredstev. 



Starši so bili mnenja, da je uvedba pohval in graj močen argument motivacije pri učencih. 

Učitelji naj v prihodnje uporabljajo več pohval, preveri se ali se le-te vnaša v e-asistenta. 

Sklep: Člani sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 

2017/2018.  

Ad 6)  

V pritožbeno komisijo sta bila s strani staršev imenovana  Karmen Čuk in Igor Jerič. 

Ravnateljica je pojasnila delo komisije, ki jo je Svet šole dolžan imenovati po 60.c členu 

ZOŠ. 

Sklep: Soglasno sta bila v pritožbeno komisijo potrjena  Karmen Čuk in  Igor Jerič - 

predstavnika staršev.       

Ad 7) 

Starši so podali naslednje pobude in predloge: 

- 1.razred;  

Pripombe: ni pripomb.  

Predlog: ni predlogov. 

 

- 2. razred; 

Pripombe: ni pripomb. 

Predlog: ni predlogov. 

 

- 3. razred; 

- Pripombe: ni pripomb. 

- Predlog: ni predlogov. 

 

- 4. razred; 

-  Predlog OŠ Komen: Izražena pobuda po daljšem času za govorilne ure v 

popoldanskem času. 

 

- 5. razred; 

- Pripombe: ni pripomb. 

- Predlog: ni predlogov. 

 

- 6. razred; 

- Pripombe POŠ Štanjel: Ni varne šolske poti učencev v šolo in iz šole. 

- Predlog: ni predlogov. 

 

- 7. razred; 

- Pripombe: ni pripomb. 

- Predlog: Izražena pobuda po daljšem času za govorilne ure v popoldanskem času. 

 

- 8. a in 8. b razred; 

- Pripombe 8. b: Šola naj bi pristopila k organizaciji varstva vozačev že junija. 

 Vzgojna problematika postaja pereča. Pri nekaterih predmetih je pouk otežen, 

konkretno so težave pri predmetih fizika, biologija, slovenščina, zgodovina. Na 

težave opozarjajo predvsem starši deklic. 

- Predlog: Težave vzgojne problematike je potrebno čim prej rešiti. 

 

 



- 9. razred; 

- Pripombe; ni pripomb. 

- Predlog: ni predlogov. 

Ad 8)  

Za predstavnika staršev v komisijo za prehrano je bil ponovno imenovan Zoran Spasenić. 

Sklep: Soglasno je bil za predstavnika staršev v komisijo za prehrano potrjen Zoran 

Spasenić. 

Pod točko razno je bila s strani staršev izpostavljena problematika na prevoznika Avrigo. 

Vozila (avtobusi) so neprimerna - ni dovolj sedežev za vozače, na zadnjih sedežih ni 

varnostnih pasov.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri. 

 

 

 

Zapisala: Doris Požar                                                       Primož Gustinčič                                      

                                                                                  Predsednik Sveta staršev 

                              

                                                   


