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OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA ŠIBELJA – STJENKA KOMEN 
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE  
Komen 61 a 
6223 Komen 
 
Tel.: 05 7318920, fax: 05 7318921    identifikacijska št.: SI23027746 
e-mail: os.komen@guest.arnes.si    matična številka: 5087554000 
 
Datum:2.7. 2009 

 
Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 2. 7. 2009 ob 18.00 v avli šole v Štanjelu 
 
 
Prisotni: Katarina Pleško, Stane Švigelj, Lilijana Godnič, Bojan Žvanut, Ingrid Tragin,  
Jože Kobal, Tatjana Čigon, Elisabetta Tenze, Marjetka R. Bunc 
                
Opravičeno odsotni: Mojca Železnik Buda, Katja Likar , Iris Žvanut, Ana Kobal  
 
Ostali prisotni: Nives Cek- ravnateljica 
 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda.  
2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka  
3. Obravnava Pravil šolskega reda  
4. Obvestilo o obiskovanju interesnih dejavnosti 
5. Razno.  

 
 
K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Člani sveta staršev so zapisnik z dne 20.5. 2009 soglasno potrdili. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je staršem povedala, da mora šola imeti dokument Pravila šolskega reda, ki ga 
mora sprejeti do 1.9.2009. Člani so podali določene dopolnitve o načinu sporočanja primerov 
nasilja, o časovnih možnostih prihajanja učencev v šolo, o možnosti brisanja vpisa iz zvezka, 
če učenec opravi  delo iz seznama družbeno koristnih del. Starši so soglasno predlagali, da 
učenci z opravljenim izpitom za kolo lahko v šolo prihajajo s kolesi, pri čemer pa šoli ni 
potrebno  prevzemati  odgovornosti za varovanje koles. Na kakšno izmed sej sveta staršev bi 
radi povabili predstavnika šolskega parlamenta, ki bi podal poročilo o delu. 
 
SKLEP 1: Svet staršev daje pozitivno mnenje na predlog pravil šolskega reda, ki vsebuje tudi 
dopolnitve članov SŠ. 
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K točki 4 
Ravnateljica je starše seznanila, da je šola zakonsko obvezana izdati pisna obvestila učencem 
o njihovem obiskovanju interesnih dejavnosti. Obvestila bodo poslana učencem po pošti. 
 
SKLEP 2: Svet staršev se je seznanil z namero, da bo šola pisna obvestila učencem 
razposlala na način in v roku predvidenem v zakonu. 
 
 
 
K točki 5 
Stane Švigelj kot predstavnik staršev v svetu šole je poročal o temah na seji sveta šole 
1.6.2009: tričlanska komisija je pregledala gradbeno stanje šole v Štanjelu, podan je bil 
predlog za združitev vrtca in šole, predstavljen je bil idejni projekt za 8 parkirišč na šolski 
zelenici ob dovozni poti do vrtca, ker občina še vedno ne more kupiti želenega zemljišča. 
 
Ingrid Tragin je vprašala, zakaj spletni brskalnik ne najde spletne strani šole. Ravnateljica je 
obljubila posredovanje pri upravljalcu spletne strani. 
 
Stane Švigelj je pozval člane, naj posredujejo svoje predloge za oblikovanje plana dela sveta 
staršev  v naslednjem šolskem letu. 
 
Bojan Žvanut je predlagal, da na skupnem delu prvega roditeljskega sestanka ravnateljica in 
predsednik sveta staršev na kratko predstavita namen in delo sveta staršev in preko razrednega 
predstavnika povabita k sodelovanju vse starše. Tudi v razredu bi vsak predstavnik povedal, 
za kaj se zavzemamo in dal staršem svoje kontaktne podatke. 
 
Bojan Žvanut je povedal, da je odziv piknika za 7. razred v Nadrožici pozitiven in da je tudi 
valeta potekala v redu. 
 
Katarina Pleško je vprašala, če bi učenci  atlas sveta lahko dobili preko učbeniškega sklada in 
ga ne bi bilo potrebno kupovati za vsakega učenca.  Ravnateljica je predlagala, da odgovor 
poišče pri knjižničarki. 
 
Ravnateljica je povedala, da bo igrišče vrtca v Štanjelu na razpolago tudi učencem šole v 
Štanjelu.  
 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 20.30. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


