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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:28.9.2009 
 
Z A P I S N I K 
 

seje sveta staršev z dne 26. septembra  2011, ob 17.30 uri 
 
 
Prisotni: po listi prisotnosti 
                

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
3. Poročilo o delu Sveta staršev v preteklem letu, Plan dela Sveta staršev za šolsko leto 

2011/2012. 
4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2010/2011, mnenja, predlogi. 
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012, mnenja, predlogi. 
6. Obravnava predloga spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
7. Predlogi, pripombe, mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka. 
8. 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 30.5.2011 soglasno potrdili. 
 
K točki 3  
Gospod stane Švigelj je podal poročilo o delu Sveta staršev v preteklem letu in predstavil plan dela za 
letos. Ravnateljica je opozorila, da se mora plan dopolniti z obravnavanjem kandidatov za novega 
ravnatelja, ker njej letos poteče mandat. 
 
SKLEP 1: Svet staršev je sprejel oba dokumenta. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je podala letno poročilo. Član SS je prosil za komentar na podpovprečne rezultate NPZ za 6. 
razred. Po ravnateljičinem mnenju slika rezultatov ni realna, ker so se na naši šoli preverjanja udeležili 
prav vsi učenci, tudi tisti s posebnimi potrebami, medtem ko poprečni rezultati vseh slovenskih učencev 
slonijo na udeležbi predvsem boljših učencev na večini šol. 
  
SKLEP 2: Svet staršev  daje pozitivno mnenje na letno poročilo o samoevalvaciji in na letno poročilo o 
uresničitvi LDN za šolsko leto 2010/2011. 
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K točki 5 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt (LDN) za šol. leto 2011/2012. Poudari sodelovanje v 
programu Comenius, kjer gre za večdnevne recipročne izmenjave učencev med partnerskimi državami. 
Pojasni, zakaj letos mladinski pevski zbor ne bo šel na priprave v Sečo. Zborovodkinja želi resne pevce, 
ki pojejo iz veselja in ne želi vpisovanja k pevskim vajam zaradi »letovanja« v Seči, ki je postalo kar 
samoumeven počitniški konec tedna. Izveden bo vikend v domu Breženka pri Piranu za nadarjene učence 
. 
 
SKLEP 3: Svet staršev se je seznanil z LDN in daje nanj pozitivno mnenje. 
 
K točki 6 
Ravnateljica predstavi spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
 
SKLEP 4: Svet staršev je sprejel spremembe v obeh dokumentih z dopolnilom, da se starše obvesti 
vsakič, ko je bil otrok poslan od pouka. 
 
K točki 7 
Starši iz več razredov opozarjajo na previsoke temperature v učilnicah. Ravnateljica pove, da iščejo 
celostno rešitev gretja in hlajenja, vendar je to velik finančni zalogaj. Strinja se, da so v vročih dneh 
odprta vrata učilnic. 
Starši prosijo pojasnilo o popoldanskih prevozih iz Štanjela. Ravnateljica pojasni, da imajo težave s 
prevoznikom zaradi pogodbe izpred treh let, ki je še letos v veljavi, potrebe po prevozih so se pa 
spremenile, ker dosti več učencev iz Štanjela nadaljuje šolanje v Komnu in ne v Dutovljah.  Šola je v 
dogovarjanju z Avrigom.  
Predstavnik 2. razreda predlaga, da se sanira luža na dovozni poti in da se zaključni koncert pevskih 
zborov prestavi na zgodnejšo popoldansko uro ali na petek. 
Predstavnica 2. razreda iz Štanjela sprašuje, če bodo taborniki tudi v Štanjelu. Ravnateljica pojasni, da 
taborniki niso ponudba šole, lahko pa poveže zainteresirane starše z vodjo tabornikov. 
Starši sprašujejo o novem režimu dovoza pred šolo. Ravnateljica pove, da je pripravljena dokumentacija 
za uradno avtobusno postajališče pred šolo, vendar ni denarja za njeno implementacijo. Zasilna rešitev je 
zdaj enosmerni promet, redarka iz Sežane bo skrbela za prosto dovozno pot, ker avtobus ne more varno 
pripeljati in obračati pred šolo, če je dovozna pot zaparkirana. S prometnimi pravili na šolskem dovozu bo 
ravnateljica seznanila tudi vrtec, ki z letos dodatnim oddelkom prispeva k večji prometni gneči. 
Ravnateljica predlaga, da večje otroke starši izpustijo iz avtomobilov na zgornji strani glavne ceste, saj so 
sposobni sami priti čez cesto in po klancu v šolo. 
Koši za košarko na zunanjem igrišču so bili odstranjeni iz varnostnih razlogov. Bili so močno prerjaveti 
in bi se ogrodje lahko zlomilo že ob manjši obremenitvi. 
 
K točki 8 
Ravnateljica pove, da bo dobrodelni koncert 15. oktobra in napove nastopajoče goste. Vljudno vabljeni. 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.15. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


