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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: 7.3.2012 

Z A P I S N I K 

 

seje sveta staršev z dne 7.3.2012 ob 17. 30  v šolski zbornici  

 

Prisotni: po listi prisotnosti 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

3. Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov. 

4. Pobude in predlogi. 

5. Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja šol. leta 2011/12 

6. Razno. 

7. Predstavitev prispelih vlog za prosto delovno mesto ravnatelja in oblikovanje  

obrazloženega mnenja sveta staršev o prijavljenih kandidatih 

 
K točki l 

Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 

 

K točki 2  

Na zapisnik z dne 30.11.2011 ni bilo pripomb. 

 

K točki 3 in  4  

Starši opažajo, da so se z uporabo interaktivnih tabel pri nekaterih učencih začeli pojavljati glavoboli. 

Predlagajo natančnejše spremljanje in svetujejo učiteljem, da prilagodijo jakost svetlobe na interaktivnih 

tablah in nastavijo res natančno ostrino slike. 

Starši opozorijo na primere neprimernega vedenja med učenci, ki ga ne morejo tolerirati kot živahnost 

učence, ampak ga smatrajo že kot nasilje nad vrstniki. Otroci so v psihični stiski in doma tega niti ne 

upajo povedati. Starši predlagajo večje število dežurnih učiteljev med odmori po šoli, ki bi zapisovali 

primere nasilnega obnašanja. Seznam bi obravnavali tudi na svetu staršev.  

Starši opozorijo, da učenci prepozno izvedo za čas poteka raznih tekmovanj in se nimajo možnosti 

prijaviti na kosilo. Ravnateljica pove, da v izjemnih primerih učenec lahko vedno pride na kosilo, ne 

glede, če se je nanj prijavil ali ne. 

Starši opozorijo, da se okrog šole kmalu po koncu pouka vozijo s kolesi otroci in mladostniki, ki niso 

učenci naše šole.  

Starši sprašujejo, kako funkcionira elektronska oglasna tabla. Ravnateljica pove, da čakajo še nek 

specialen kabel in da bo kmalu zaživela. 

Starši predlagajo, da bi na oglasni deski za starše visel razpored učilnic, v katerih imajo učitelji 

pogovorne ure. 
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K točki 5 

Ravnateljica  je predstavila analizo učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja za šolsko leto 

2011/2012. Po razpravi in pojasnilih so člani sveta sprejeli: 
 

SKLEP 1: Svet staršev se seznani z učno-vzgojnimi rezultati in daje nanj pozitivno mnenje. 

 

K točki 6 

Ravnateljica vabi k izpolnjevanju ankete o šolski prehrani, ki jo najdete na spletni strani šole. 

Na šolo je prispela ponudba za poletno šolo angleščine v organizaciji podjetja Eaugals iz Anglije. 

Potekala bi pod vodstvom učiteljev iz Anglije od 26. -30. junija 2012 na šoli ob prijavi vsaj 12 učencev. 

Cena 125 €. Več na www.englishinaction.com. 

 

Po tej točki ga. Cek zapusti sejo, ker se točka nanaša na oblikovanje mnenja h kandidaturam na razpis 

prostega delovnega mesta ravnatelja. 

 

K točki 7 

Predsednik SŠ seznani starše z dvema prispelima vlogama za prosto delovno mesto ravnatelja. Na razpis 

sta se prijavili aktualna ravnateljica ga. Nives Cek in ga. Ana Novak Velkavrh.  Obe vlogi sta popolni in 

prispeli v zakonitem roku.  Predsednik sveta staršev članom sveta predstavi dosedanji potek postopka za 

izbiro ravnatelja in obrazloži vlogo sveta staršev pri tem. Članom sveta predstavi in prebere obe vlogi. 

Prav tako jih seznani, da se je svet šole odločil za izbiro kandidatke le na podlagi pisnih vlog. Med 

razpravo se člani sveta opredelijo do obeh kandidatk.  Izmed obeh kandidatk brez glasu proti sprejmejo 

sklep: 

 

SKLEP 2: 

Ker je aktualna ravnateljica v iztekajočem se mandatu na šoli vzpostavila dobro pozitivno klimo v 

pedagoškem trikotniku, člani sveta podajo pozitivno mnenje h kandidaturi Nives Cek, ki ji želijo zaupati 

vnovičen mandat.   Skupno oblikujejo obrazloženo mnenje, ki je priloga tega zapisnika 

 

 

 

 

Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.30. 

 

 

Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 

 

 


