
 

 

 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

z dne 19.12.2017, ob 16.30 uri v zbornici OŠ Komen 

 

Prisotni na sestanku: 

1. a              Barbara Uršič 

2. a  Valter Buda 

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  / 

4. b  Marjan Mržek  

5. b  Aleš Žerjal  

6. b              / 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
3. Obravnava in potrditev Programa razvoja OŠ Komen za obdobje 2018-2022. 
4. Predlogi, pripombe, mnenja staršev. 
5. Razno:  
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Ad 1) 

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

Ad 2) 

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

staršev z dne 25. 9. .2017 in prisotne opozoril na pomanjkljivosti.  

Sklep: Sprejme se zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 25. 9. 2017 s tremi 

pripombami (2x Svet staršev in ne Svet šole, 8. b in ne OŠ Komen). Popravljen 

zapisnik se ponovno pošlje članom Sveta staršev in se ga objavi na spletni 

strani šole. 

Ad 3) 

Starši so pohvalili predstavljeni program razvoja in delo šole.  Tudi sami predlagajo 

več rekreativnih vsebin, večje vključevanje staršev v delovanje šole, večji poudarek na 

preventivnih aktivnostih v zvezi z zasvojenostmi, moti pa jih pozen oz. samo en odvoz 

iz šole.  

Sklep: Člani sveta staršev so soglasno potrdili Program razvoja OŠ Komen za 

obdobje 2018-2022. 

Ad 4) 

Starši so podali naslednje pobude in predloge: 

Komen 

- 1.razred;  

Pripombe: Garderoba prvega razreda je odprta, zato je v njej zelo mrzlo.  

Predlog: V zimskem času naj se vrata zapirajo. 

 

- 2. razred; 

Pripombe: ni pripomb. 

Predlog: ni predlogov. 

 

- 3. razred; 

- Pripombe: ni pripomb. 

- Predlog: Več športnih oz. gibalnih aktivnosti. 

 

- 4. razred; 

-  Predlog:  Podpora ideji za rekreativni odmor, učencem že od malega predstavljati 

nevarnosti sodobnih tehnologij, otroci naj imajo možnost dobiti tudi solato brez 

kisa. 

 

- 5. razred; 

- Pripombe: ni pripomb. 

- Predlog: ni predlogov. 

 

- 6. razred; 

- Pripombe:  

- Predlog: Učitelji naj bi imeli večje kompetence pri vzgojnem ukrepanju. 

 

- 7. razred; 



- Pripombe: ni pripomb. 

- Predlog: ni predlogov. 

 

- 8. a in 8. b razred; 

- Pripombe: Tako v dopoldanskem, kot tudi v popoldanskem času, ko so na šoli 

organizirane razne izvenšolske dejavnosti, izginjajo stvari iz garderobe, tudi iz 

zaklenjenih omaric. 

- Predlog: Mogoče bi kazalo postaviti opozorilni napis in ali zaklepati garderobe.  

- Pohvale: Starši so pohvalili pedagoški pristop učiteljice Metke Paljk, izvedbo 

astronomskega tabora, večji red pri kosilu. 

 

- 9. razred;  
Pohvale: starši so pohvalili izvedbo dobrodelnega koncerta. 

 

Štanjel 

- 1. b + 3. b; 
Pripombe: ni pripomb. 
Predlogi: ni predlogov. 
 
2. b;  
Pripombe: ni pripomb. 
Predlogi: ni predlogov. 
 
4. b; 
Pripombe: Pri šoli in na igrišču se pojavlja vandalizem v popoldanskem času 
in čez vikende. Občasno so učilnice v mansardi prehladne. 
Predlogi: ni predlogov. 
 
5. b;  
Pripombe: ni pripomb. 
Predlogi: ni predlogov. 
 
6. b;  
Pripombe: ni pripomb. 
Predlogi: ni predlogov 

 

S sestankom smo zaključili ob 18.00. 

Zapisala: Nives Cek   

                                                                                                                                                                

Predsednik:                                                                                                                                                  

Primož Gustinčič l. r.    


