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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: 20. 5. 2009 

 
Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 20. 5. 2009 ob 18.00 na Gočah 
 
 
Prisotni: Katarina Pleško, Stane Švigelj, Lilijana Godnič, Iris Žvanut, Bojan Žvanut, Ingrid Tragin, 
               Davorin Mesesnel, Jože Kobal, Ana Kobal, Tatjana Čigon, Elisabetta Tenze   
                
Opravičeno odsotni: Mojca Železnik Buda, Katja Likar   
 
 
Ostali prisotni: Nives Cek- ravnateljica 
 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda.  
2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka (Priloga)  
3. Obravnava vzgojnega načrta  (Priloga).  
4. Obravnava predloga nadstandardnih programov (Priloga).  
5. Jesenski dobrodelni koncert.  
6. 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 30.3. 2009 soglasno sprejeli. 
Ravnateljica je starše obvestila, da je realiziran sklep prejšnje seje – na občino je poslan predlog za 
cestno ureditev pred župnijskim uradom Komen. 
Ravnateljica je opozorila na neučinkovitost obešanja zapisnikov na oglasno desko, ki stoji na prepihu in 
predlagala objavo zgolj na spletni strani. Po krajši razpravi, starši soglasno zaključijo, da zapisniki sej 
visijo tudi na oglasni deski, ki jo je treba zapreti, oz. dobaviti novo. Bojan Žvanut je opozoril na slabo 
povezavo  med predstavniki razredov in ostalimi starši razreda. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je staršem povedala, da ima vzgojni načrt vse z zakonom predpisane sestavine in izhaja iz 
vizije šole. Ravnateljica je staršem pojasnila namen posameznih poglavij dokumenta. Po razpravi so 
starši ugotovili, da je dokument pripravljen na osnovi zakonskih določb in lokalnih značilnostih šole in 
šolskega okoliša. Starši prepuščajo presojo o izreku posameznih vzgojnih ukrepov strokovnim delavcem 
šole in zahtevajo doslednost pri izvajanju.  
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V zvezi z nagrajevanjem učencev so starši predlagali še uvedbo nagrade občine tistim devetošolcem, ki 
bodo vseh devet let šolanja izkazovali vsaj dosežke, opredeljene v vzgojnem načrtu ter tako prispevali k 
promociji občine. 
 
SKLEP 1: Svet staršev izreka soglasje in daje pozitivno mnenje k  Vzgojnemu  načrtu OŠ Komen. 
 
SKLEP 2: Na občino se poda predlog za uvedbo in podelitev občinske nagrade za najboljše učence 9. 
razreda za doseganje rezultatov, opredeljenih v vzgojnem načrtu in pri promociji občine v celotnem 
trajanju osnovnošolskega izobraževanja. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je obrazložila vsebino nabora nadstandardnih programov. Po krajši razpravi so se člani 
strinjali z naborom in predlagano vsebino ter financerji  nadstandardnih programov. 
 
SKLEP 3: Svet staršev izreka soglasje k predlogu nabora nadstandardnih programov v šolskem l. 
2009/2010. 
 
K točki 5 
9. oktobra 2009 bo v šolski telovadnici dobrodelni koncert v dobrobit šolskega sklada. Vstopnina bo 
5,00 € za odrasle, za učence šole bo vstop brezplačen. Člani SŠ so predlagali imena nastopajočih.  Za 
povabila bo poskrbela šola. 
Vstopnice bodo predvidoma prodajali v  predprodaji v tajništvu šole. Vstopnice in plakate bodo  
donatorsko natisnili pri Grafitisku. Napoved dogodka bo objavljena v Komentarju, na občinskem 
prazniku in preko obvestil po pošti vsem  gospodinjstvom  občine Komen. 
 
K točki 6 
Ravnateljica je predstavila sklep učiteljskega zbora, ki govori o razširitvi razrednih ur z 0,5 ure na teden 
na 1 uro na teden. Razredna ura se bo v prihodnjem šolskem letu odvijala enotno ob istem času v vseh 
oddelkih.   
 
SKLEP 4: Svet staršev izreka soglasje k predlogu razširitve obsega ur (za 0,5 ure tedensko v vseh 
razredih) za razredne ure v šolskem l. 2009/2010. 
 
Ravnateljica je povedala, da bo dokument Pravila šolskega reda pripravljen v juniju. Ker zakonodaja 
zahteva potrditev dokumenta do 1.9.2009, so se člani SŠ odločili, da ga bodo obravnavali na svoji zadnji 
seji  2.7.2009. 
Katarina Pleško je predlagala, da ima dežurni učitelj v varstvu vozačev ključ od prostora, kjer so 
spravljeni športni pripomočki (zraven 1. razreda) in jih imajo učenci na razpolago. 
Iris in Bojan Žvanut sta predlagala, da se odstrani stojala za rože na šolskem balkonu. Kazalo bi  
namestiti  kamnito polico z odkapnikom,  učenci sami pa lahko tudi prebarvali  betonski zid. 
Stane Švigelj je poročal o  sklepu seje Sveta šole, ki je dal soglasje za uporabo šolskega prostora v 
Štanjelu za potrebe vrtca. 
Elisabetta Tenze je pohvalila učiteljico 2. razreda, saj so zdaj tam otroci med seboj v boljših odnosih. 
Katarina Pleško in Stane Švigelj sta seznanila starše o stanju na računu Šolskega sklada in jih seznanila 
s predlogi za porabo sredstev. 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 21.00 in se vsem zahvalil za 
sodelovanje. Zahvalil se je tudi gostitelju  Davorinu Mesesnelu, ki je omogočil sestanek v prijetnem 
ambientu prenovljene domačije. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


