
 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

z dne 23. 2. 2016, ob 17. uri v zbornici šole v Komnu 

Prisotni na sestanku:  

1. a  

2. a Damir Stedul 

2. b Anita Peloz 

3. a Martina Suban 

4. a Sandi Peric 

5. a  

6. a Zoran Spasenić 

7. a Primož Gustinčič 

8. a Davorin Mesesnel 

9. a Silvestra Ščuka 

1. b . + 3. b Darko Čuk 

2. c op. 

4. b + 5. b Karmen Čuk 

6. b Miloš Kos 

Sestanku je prisostvoval tudi podžupan občine Komen, g. Valter Ščuka ter ravnateljica 

Nives Cek. 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

3. Problematika šolskih prevozov (predstavnik Občine Komen). 

4. Predlog Sprememb Pravil šolskega reda in sprejem Pravilnika o subvencioniranju 

šole v naravi.  

5. Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja. 

6. Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov. 

7. Aktualna problematika na šoli. 

8. Razno: 
 

Ad 1) Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni potrdili predlagani dnevni red  s spremembo vrstnega 

reda 2. in 3 točke  sestanka. 

Ad 3) Predsednik sveta staršev je pozdravil vse prisotne in besedo dal g. podžupanu, ki je pojasnil 

razloge za razmišljanje o optimizaciji šolskih prevozov. Poudaril je, da občino pestijo finančne 
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težave. Hkrati se pristojni zavedajo potreb in problematike vzdrževanja šolskih prostorov od 

energetske sanacije, stanja streh, igrišča v Štanjelu ter občutno premajhne šolske kuhinje. 

Z enim odvozom bodo prihranili občutna sredstva, ki jih bodo namenili za šolske potrebe. 

Po krajši razpravi, kjer je bilo predstavljeno tudi dejstvo, da sta oba odvoza v vse smeri približno 

enako zasedena, so predstavniki staršev sprejeli  

Sklep: Na ustanoviteljico šola pošlje dopis, kjer se izpostavi zahteva, da gre razpis za prevoze v 

objavo v najkrajšem možnem času. Na junijskem sestanku  naj se predstavnike staršev seznani s 

predlogi organizacije šol. prevozov v naslednjem šolskem letu. 

Ad2) Predsednik sveta staršev g. Primož Gustinčič je prisotne pozval, da podajo pripombe na 

zapisnik zadnjega sestanka. Predlogov in pripomb ni bilo. 

Sklep: Sprejme se zapisnik sestanka z dne 23.9.2016. 

Ad4) Ravnateljica je prisotne seznanila z razlogi za spremembo pravil šolskega reda. Po krajši 

razpravi so prisotni sprejeli  

Sklep: Potrdi se dopolnilo k 4. točki Pravil šolskega reda. 

Ravnateljica je pojasnila razloge za sprejem novega  Pravilnika o subvencioniranju šole v   naravi. 

V razpravi sta argumente za natančnejše kriterije, ki jih vsebuje novi pravilnik, pojasnila  tudi 

člana upravnega odbora šolskega sklada.  

Sklep: Sprejme se Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi v predlagani obliki. 

 

Ad5) Ravnateljica je prisotne seznanila z analizo učno-vzgojne problematike ob zaključku 1. 

ocenjevalnega obdobja. Izpostavila je zlasti učni uspeh in razloge za neuspeh pri posameznih 

učencih, vzgojno problematiko ter sodelovanje šole s starši, ki pa ni zgledno (cca 10% staršev ni 

bilo na nobenem roditeljskem sestanku, 10% staršev še ni bilo na govorilnih urah). 

 

Ad6) Starši so pri tej točki izpostavili: 

1. b: Garderobne omarice bi kazalo opremiti z držali za odpiranje in zapiranje, saj učenci loputajo 

z vrati. 

2. a: Ker učenci slabo pojedo kosilo, bi kazalo razmisliti o zamiku kosila na čas po 12.00 uri.        

Starši so zaskrbljeni zaradi balkonov v Snoviku, ki bi lahko bili potencialni povzročitelji kake   

nezgode. 

2. c: Učenci so imeli nekaj težav pri tekmovanju iz Kresnička, saj so bile kopije črno-bele in je 

bila zato vidljivost detajlov slabša. Sicer so starši pohvalili tekmovanje, na katerega so učiteljice 

učence pripravljale. 

3. a: Neobvezni izbirni predmeti naj se izvajajo po pouku. Ravnateljica je pojasnila, da se 

organizacijsko (z 1 človekom) vedno ne da upoštevati te zahteve. 

4. a: Starši so z delom učiteljice zelo zadovoljni. 

4. b: Pred časom so se na podružnici srečevali s pojavom nestrpnosti, občasnih pretepov, 

šikaniranja. Starši želijo, da so učitelji na pojave bolj odzivni. 

6. a: Prostor, v katerem je šola organizirala dobrodelni koncert, je za take dogodke neprimeren, 

saj ne omogoča vidljivosti nastopajočih.  

Starše je zanimalo, zakaj je bilo potrebno plačati Juhantovo predavanje 15.2.2016. 

Starše je zanimalo, zakaj na predmetni stopnji ni bilo organizirano pustovanje. 

Ravnateljica je pojasnila, da se zavedajo vseh pomanjkljivosti šolske telovadnice za izvedbo 

kulturnih prireditev . V bodoče bodo iskali tudi druge možnosti. Dejstvo pa je, da je šolska 

telovadnica največji prostor za dogodke v občini. 

Glede cene za predavanje, ki ga je organiziral g. župnik, je ravnateljica poudarila, da je šola nudila 

samo prostor, vse ostalo je bilo rezultat dogovora  med g. župnikom in izvajalcem.  



Pri pustu se je na predmetni stopnji letos zalomilo, ker šola ni planirala ur za praznovanje. Učenci 

so lahko rajali 6. šolsko uro v telovadnici. V bodoče se bo tudi pustu namenilo potrebno pozornost.  

6. a in 6. b: Starši so zelo pohvalili izvedbo šole v naravi. 

9. a: Starše zanima datum valete ter zakaj se učenci ne smejo sami odjavljati od kosila. 

Ravnateljica je  povedala, da bo valeta 15.6.2016. Zakon o šol. prehrani v 9. členu določa, da lahko  

starši  v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka 

prenašajo na dijaka, kar pomeni, da odjave učencev opravijo starši. 

 
Ad7) Starši prosijo, če se lahko učencem omogoči počitnice in se pisnih preizkusov ne piše prvi 

dan po prihodu v šolo. 

 
Ad8) Pri določitvi datuma fotografiranja naj se šola odloči za spomladanske  mesece in se tako 

izogne pomanjkljivim skupinskim fotografijam (odsotnosti zaradi bolezni). 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.30. 

 

Zapisala: Nives Cek                                                                                  Primož Gustinčič,  

                                                                                                                 Predsednik sveta 

staršev 
 


