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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: 30.11.2011 

Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 30.11.2011 ob 17. 15  v zbornici  
 
Prisotni: po listi prisotnosti, kriminalist g. Cveto Kokalj 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
3. Pasti in težave interneta. 
4. Miklavžev sejem. 
5. Novosti na zakonodajnem področju. 
6. Poročilo s sestanka srečanja staršev s predstavniki MŠŠ. 
7. Pobude in predlogi. 
8. Razno. 

 
K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Na zapisnik z dne 30.5.2011 ni bilo pripomb. 
 
K točki 3  
G. Cveto Kokalj, kriminalist iz Kopra je spregovoril o varni rabi interneta. Prvi pogoj so jasna družinska 
pravila, ki določajo spletne vsebine in čas za računalnikom. Opozoril je na naraščajoče spletno nasilje, ki 
zajema zlorabo objave fotografije, ustvarjanje lažnih profilov v imenu drugega, dajanje zvočnih in 
slikovnih posnetkov na splet, sovražni govor in žalitve preko družbenih spletnih strani ( Facebook), 
otroško pornografijo. Vse našteto so kazniva dejanja in oseba, starejša kot 14 let je zanje kazensko 
odgovorna.  
G. Kokalj priporoča, da je na računalnikih nameščena razna tehnična zaščita, kot je nedostopnost do 
določenih spletnih strani in da se izdeluje kopija zgodovine dela z računalnikom. Opozarja, da nasilne 
igre povzročajo neprimerne vedenjske vzorce in priporoča, da otroci ne zaupajo gesel svojih profilov 
nikomur in dovolijo dostop do svojih profilov samo prijateljem. 
  
 
K točki 4 
Miklavžev sejem bo letos v petek popoldan in ne bo organiziranega prevoza učencev. 

 
 
K točki 5 
Ravnateljica je predstavila nekatere novosti  iz Novele zakona o osnovni šoli. Postopno bo uveden prvi 
tuji jezik že v drugem razredu, šola bo dolžna ponuditi neobvezne izbirne predmete, drugi tuj jezik, 
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učenci bodo morali izbrati 3 ure izbirnih predmetov, NPZ bo obvezno v 3., 6. in 8. razredu, v 9. pa 
neobvezno iz treh predmetov, v tretjem razredu bodo učenci številčno ocenjeni in učenec bo lahko 
ponavljal razred brez soglasja staršev.   
 
K točki 6 
Nihče od prisotnih se ni udeležil srečanja staršev s predstavniki MŠŠ. 
 
K točki 7 in 8 
Starši sprašujejo, kaj se nabavi iz prispevka staršev za podaljšano bivanje. Ravnateljica pove, da je videla 
otroke ustvarjati izdelke iz tršega papirja, lahko pa se pozanima. 
Starši sprašujejo, če za popoldansko malico učenci res dobijo bombone in čokolado. Ravnateljica za 
bombone ne ve, povabi pa starše, naj predlagajo zdrave obroke. 
Starši opozorijo na prekrivanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov v Komnu in Štanjelu. 
Starši želijo pojasnilo o izostanku prevoza v Štanjel z dneva aktivnosti v Komnu. 
Starši predlagajo izboljšanje obveščanja za učence znotraj šole. Ravnateljica pove, da načrtujejo 
elektronsko oglasno desko za učence, ker so obvestila učiteljev dostikrat potrgana z oglasne deske. 
Starši sprašujejo, kako je s prevozi učencev na tekmovanja. Med tednom organizira prevoz šola, ob 
sobotah pa prevoz prevzamejo starši. 
Starši so pričakovali eno položnico in en račun za vse svoje otroke skupaj, vendar dobivajo še vedno 
posamezne račune in prazne položnice. Predlagajo pričakovano združevanje za večji prihranek papirja. 
Starši sprašujejo, če bi lahko verouk za manjše otroke potekal v šoli, ker je pot do župnišča kar nevarna. 
Ravnateljica pojasni, da se verouk v šoli lahko izvaja le pod določenimi pogoji. 
Starši pohvalijo prispevek Dragice Ukmar Kodelja na spletni strani šole, ki navaja podrobne informacije o 
dnevih odprtih vrat na srednjih šolah v bližini. 
Starši sprašujejo, če lahko vidijo finančno poslovanje šole. Na AJPESu so podatki javni, pojasni 
ravnateljica in pove, da so prihranjena sredstva rezervirana za obnovo šolske kuhinje, stranišč v Komnu 
ali igrišča v Štanjelu. 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 19.30 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


