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Datum: 26.9.2008 
Številka: 487-A/2008 
 
 

Zapisnik 1. seje sveta staršev, ki je bila v zbornici 
v petek, 26.9.2008, s pričetkom ob 18. uri. 

 
 
Prisotni: Stane Švigelj,  Katarina Pleško, Godnič Lilijana, Tenze Elizabetta, Tatjana Čigon,      
               Jože Kobal, Bojan Žvanut, Iris Žvanut, Mesesnel Davorin, Marjan Mržek, Katja  
               Likar, Mojca Buda Železnik 
 
Opravičeno odsotni: Ana Kobal, Ingrid Tragin 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Nives Cek 
 
Zapisničarka: Bruna Ščuka 
 
Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ravnateljica  je po ugotovljeni sklepčnosti dala na glasovanje dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; 
2. Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika; 
3. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje; 
4. Obravnava Letnega poročila za šolsko leto 2007/2008, mnenja, predlogi; 
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2008/2009, mnenje, predlogi; 
6. Obravnava Kriterijev za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano in Kriterijev 

za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi; 
7.  Obravnava Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti; 
8. Predlogi, pripombe, mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka; 
9. Predlogi, pripombe, mnenja 
10. Razno 

 
Člani sveta staršev so se s predlaganim dnevnim redom soglasno strinjali. 
 
Ad 2) Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika 

 
Predlagani predstavniki oddelčnih skupnosti  za naslednje triletno obdobje (razen tistih, ki jim 
mandat poteče zaradi znanih razlogov) so: 

1. razred: Lilijana Godnič 
2. razred: Tenze Elisabetta 
3. razred: Mojca Železnik Buda  
4. razred: Katja Likar 
5. razred: Katarina Pleško 
6. razred: Stane Švigelj 
7. razred: Iris Žvanut 
8. razred: Ingrid Tragin 
9. razred: Bojan Žvanut 
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1. in  2. razred Štanjel: Marjan Mržek  
3. in  4. razred Štanjel: Dimitrij Čigon 
5. razred Štanjel: Ana Kobal 
6. razred Štanjel: Tatjana Čigon 
 

Za predsednika je bil predlagan Stane Švigelj, za namestnico predsednika pa Katarina Pleško. 
 
Oba predloga sta bila soglasno sprejeta. 
 
Sestanek je v nadaljevanju vodil gospod predsednik. 
 
Gospod Stane Švigelj je poročal o delu sveta staršev v šolskem letu 2007/2008 in informiral 
svet staršev o okvirnem programu dela sveta staršev za šolsko leto 2008/2009.  
 
Člani sveta staršev so informacijo o delu sveta staršev v š.l. 2007/2008 in program dela sveta 
staršev za š.l. 2008/2009 soglasno sprejeli, dodali pa so še točko Predlogu programa dela 
sveta staršev v š.l. 2008/2009, ki  se glasi: 
 

• Volitve predstavnikov (3) v svet šole  v mesecu januarju 2009 
 
 

Ad 3) Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje 
 
Zapisnik je bil potrjen soglasno in brez pripomb. 
 
Ad 4) Obravnava Letnega poročila za šolsko leto 2007/2008, mnenja, predlogi  

 
Ravnateljica ga. Nives Cek je podala izčrpno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šol.leto 2007/2008, o  splošnih in kadrovskih pogojih dela, o realizaciji dela strokovnih 
organov, o realizaciji vzgojno izobraževalnega dela, o realizaciji dela šolske svetovalne službe 
in zunanjih sodelavcev, o sodelovanju šole z okoljem ter o realizaciji plana investicijskega 
vzdrževanja in nabave učne tehnologije. 
 
Na Letno poročilo za šolsko leto 2007/2008 so člani sveta staršev podali pozitivno mnenje in 
ga soglasno, brez pripomb  potrdili. 
 
 
Ad 5) Obravnava letnega delovnega načrta  za šolsko leto 2008/2009, mnenja, predlogi 

 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2008/2009 je predstavila ravnateljica ga. Nives Cek. 
Posebej je izpostavila problem prostorske stiske na podružnični šoli v Štanjelu. 
 
Predlagan je bil sestanek s predstavniki Vaške skupnosti Štanjel ob prisotnosti ravnateljice OŠ 
Komen in  ravnateljice Vrtca Sežana. Skupaj naj bi se obrnili na Občino Komen, kjer bi se, na 
osnovi podatkov  o nataliteti na našem področju, dogovorili o možnih rešitvah in ustrezni 
odpravi problema pomanjkanja prostora.  
 
Starši so predlog soglasno podprli. 
 

• Plavalni tečaj za učence 3. razreda naj bi se po novem  izvajal  v treh strnjenih dnevih, 
saj je petdnevno prevažanje otrok na bazene precej drago in za otroke tudi naporno.                                                                                    



 3 

Ravnateljica je prisotne seznanila z varianto izvedbe omenjenega tečaja na Debelem 
Rtiču. Starši so bili mnenja, da so pogoji tam slabši, če so slabi vremenski pogoji, 
zato naj se poišče še kake druge možne variante - npr Žusterno ali Lipico.  

 
Starši pooblaščajo ravnateljico, da dobi najugodnejšo varianto izvedbe  plavalnega 

tečaja za 3. razred. 
 

• Starša,  predstavnika šestega razreda v Komnu in Štanjelu, ga. Tatjana Čigon in ga 
Katarina Pleško, sta imeli pripravljeno isto vprašanje: Zakaj v tem razredu ni 
računalniškega krožka? 

 
Ravnateljica je pojasnila, da ima šola na razpolago 26 ur interesnih dejavnosti tedensko. Med 
te ure so že všteti vsi trije pevski zbori, šola pa se trudi, da bi ponudila čim bolj pester nabor 
interesnih dejavnosti. Ker so učenci po mnenju učitelja Tomaža Mavriča že računalniško 
opismenjeni, bo šola ponudila za bodoče sedmošolce izbirni predmet iz računalništva, ki je 
tudi s strokovnega vidika bolj dorečen. 
Starši so ob tem izpostavili problem igranja igric pri računalniškem krožku ter odpiranje 
spornih spletnih strani. Zato je potrebno preveriti, kaj otroci pri računalniškem krožku delajo.  
Ravnateljica je pojasnila, da so letne priprave za računalniški krožek ustrezne, hospitacij pri 
tej dejavnosti v preteklem letu pa ni opravila. 
Starši želijo, da se preveri delo tudi pri tem krožku. 
   

• Gospod Stane Švigelj je imel pripombo na urnik izvajanja pouka italijanščine. 
Zanimalo ga je, zakaj  imajo mlajši učenci  pouk za starejšimi. 

 
Ravnateljica mu je razložila, da je to posledica prevozov za učence višjih razredov in 
možnost izvajanja interesne dejavnosti v času podaljšanega bivanja  mlajših otrok.   
 

• Ga. Mojca Železnik Buda je predlagala, da se naši otroci udeležujejo čim več 
tekmovanj. Smo na trgu in vsako priznanje, ki ga otrok ponese v svet je njegova 
popotnica za naprej, za pridobitev službe. In če vsi skupaj ugotavljamo, da je to 
potrebno, čeprav ni vedno dobro, naj imajo naši otroci teh priznanj čim več. 

 
• Ravnateljica je staršem predstavila tudi odločitev učiteljskega zbora, da se šola 

vključi v slovensko mrežo zdravih šol. V projektnem timu morata biti tudi dva 
predstavnika staršev, zato so starši predlagali: Katarino Pleško in 

                                                                                Jožeta  Kobala. 
 
• Go. Iris Žvanut zanima, če bi se dalo akcijo Čisti zobje – vesel nasmeh  izvajati do 

9. razreda. 
Sliši se, da nekatere šole to imajo. 
 

Ravnateljica   se bo pozanimala, če je to možno. 
 

• Gospoda Staneta Šviglja zanima, če je možno organizirati v sredah prevoz  sedmih 
otrok iz Brestovice v Komen, ker imajo pozno popoldne pevske vaje. 

 
Sprejme se sklep, da ravnateljica  prouči možnost prevoza otrok ob sredah k pevskim 

vajam. 
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• Gospoda Bojana Žvanuta zanima, koliko poudarka daje šola v devetem razredu  na 
pravo izbiro srednje  šole. 

 
Norma za svetovalne delavce je, da izvedejo program v 8. in 9. razredu (3 ure) tako z 
učenci kot s starši.  Učenci dobijo poklicne kažipote  in koledar vpisa. 
Pred leti je bilo poklicno usmerjanje bolj domena šole, sedaj je to prepuščeno staršem in 
učencem. V šoli je poklicno usmerjanje izgubilo smisel, saj se učenci odločajo po večini za 
nadaljevanje šolanja na gimnaziji, strokovni delavci pa nimajo pri tem nobenih kompetenc. 
 
Starši so mnenja, da potrebujejo pomoč, zato predlagajo šoli, da ohrani individualne 
pogovore s starši in otroci po izvedenem sestanku komisije za poklicno usmerjanje. 
Predlagajo tudi čim več poklicne vzgoje v različnih oblikah (dnevi dejavnosti, predstavitve 
poklicev, ekskurzije).. 
Predlog je bil soglasno sprejet.    
 
Na Letni delovni načrt za šolsko leto 2008/2009 so starši, skupaj z danimi pobudami, 

dali pozitivno mnenje. 
 
 
Ad 6) Obravnava Kriterijev za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano in  

          Kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 
 
 
Svet staršev sprejme sklep: 
Potrdi se predlagane Kriterije za dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano in 

Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 

 

 

Ad 7) Obravnava Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti 

 
Na predlagana Pravila starši nimajo pripomb. 
 
 
Ad 8) Predlogi, pripombe mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka 

 

• 3. razred 
Starši bi želeli, da bi teste za nadarjene opravljali vsi učenci 4. razreda. Evidentiranje 
nadarjenih v 3. razredu naj bi zajemalo vse vrste nadarjenosti in za vse učence. To bi bilo 
povezano s poklicno usmerjenostjo. Ker je testiranje precej drago, naj se šola s predlogom 
za sofinanciranje obrne tudi na Občino Komen.  
 
Ob soglasju staršev je možno testirati vse učence 4. razreda. Koncept dela z nadarjenimi pa 
je natančno predpisan dokument, na katerega šola nima vpliva. 
 
 

• 4. razred 
Ta  razred  ima z učiteljicami smolo. V drugem razredu je že na začetku šolskega leta 
zbolela njihova razredničarka Zdenka Lah in preteklo je nekaj časa, preden se je pouk 
normaliziral.  Sedaj, v 4. razredu, je že na začetku  zbolela  razredničarka Alenka Grmek. 
Starši si želijo razgovora z novo učiteljico Petro Gec. 
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Gimnastika se v torkih začenja prepozno, ker se potem otroci  težko pravočasno udeležijo 
verouka, ki začenja ob 14.oo. Starši zaprošajo za zamik, v kolikor je možno. 
 

• 9. razred 
Starši so navdušeni nad programom Šport za zdravje in upajo, da bo program tudi potekal, 
kot je zastavljen. 
 
Med odmori se med otroci marsikaj dogaja. Otroci se med seboj verbalno in fizično 
napadajo. Ravnateljica je pojasnila, da sta med glavnim odmorom vedno dežurna po dva 
učitelja. Večjih posebnosti niso zasledili, bodo pa še bolj pozorno spremljali dogajanje 
med učenci izven pouka. 
 
Ad 9) Predlogi, pripombe, mnenja 

 
Gospod Stane Švigelj je predlagal, da se na Občino Komen da pobudo o subvencioniranju 
vozovnic srednješolcev z naše občine. Cene vozovnic so tudi 100 EUR in več.  
 
Veliko občin subvencionira take vozovnice, problem je le pravičnost do tistih učencev, ki 
bivajo v domovih. Tudi njim bi bilo potrebno subvencionirati prevoz v šolo. 
 
 
A d 10) Razno  

 
Starše je zanimalo tudi poučevanje angleščine ob odhodu anglistke Marte Boštjančič. 
Ravnateljica je izpostavila problematiko poučevanja ob dejstvu, da sta se na 2 razpisa 
prijavila dva človeka, od tega je anglist iz Ljutomera odklonil delo tik pred zdajci, saj je 
službo dobil blizu doma. V septembru je šoli na pomoč priskočila študentka   Colja Anja, 
ki pa je z oktobrom, zaradi izpolnjevanja obveznosti pri drugem delodajalcu   in 
dokončanja študija, morala oditi.  
Šola se je v hudi stiski odločila za drugo prijavljeno, gospo Katja Mohorič  z začasnim 
prebivališčem v Svetem pri Komnu, in jo  zaposlila za določen čas. 
 
Svet staršev je zaključil s sestankom ob 21. uri.  
 
 
Zapisala: Bruna Ščuka                                                               Predsednik sveta staršev: 
                                                                                                    Stane Švigelj 
                                                                                  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


