
 

 

           

                          

  

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

z dne 25. 9. 2018, ob 16.30 uri v zbornici OŠ Komen 

 

Prisotni na sestanku: 

1. a              Nina Rogelja 

2. a  Marija Umek 

3. a  Valter Buda  

4. a  Peter Trampuž 

5. a  Anita Peloz 

6. a  Marjeta Volčič  

7. a  Agata Masten 

7. b  Sonja Žežlina 

8. a  Mateja Pegan Žvokelj 

9. a              /  

9. b  Zoran Spasenić 

           

1. b  Marko Lapajne 

2. b + 4. b Robert Tavčar 

3. b  Metka Žigon McCully  

5. b  Marjan Mržek 

6. b              Igor Jerič 

 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Doris Požar – Tajnik VIZ 
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Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Konstituiranje Sveta staršev (novi predstavniki) in izvolitev predsednika. 
3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje Sveta staršev. 
4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šol. 

leto 2017/18, mnenja, predlogi. 
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2018/19, mnenja, predlogi. 
6. Imenovanje člana (1) v upravni odbor šolskega sklada. 
7. Obravnava Sprememb vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
8. Predlogi, pripombe, mnenja staršev  s 1. roditeljskega sestanka. 
9. Razno. 

 

Ad 1) 

Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni soglasno potrdili predlagani dnevni red sestanka 

sveta staršev. 

Ad 2) 

Člani sveta staršev so izvolili novega predsednika sveta staršev. Izvoljen je bil Marjan 

Mržek za mandatno obdobje 4 let. Namestnik predsednika sveta staršev je Zoran 

Spasenić. 

Sklep: Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Marjan Mržek. 

Ad 3) 

Prisotni so obravnavali  zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 4. 6. 2018. Na 

zapisnik ni bilo pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik zadnje redne seje Sveta staršev z dne 4. 6. 2018. 

Ad 4) 

Ravnateljica je predstavila Letno poročilo LDN za šolsko leto 2017/2018. V šolskem 

letu je bila  posebna pozornost namenjena dvema področjema izboljšav, in sicer 

učenju in poučevanju ter klimi in kulturi s spodbujanjem razvoja socialnih 

kompetenc in odgovornostjo za lastna dejanja. 

Izvajale so se aktivnosti za izboljšanje kvalitete učno-vzgojne prakse in posledično 

rezultatov na NPZ  ter aktivnosti v zvezi z Usposabljanjem za uvedbo sistema 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij.  

V poročilu so opredeljeni tudi splošni pogoji dela, kadrovski pogoji in delo organov 

šole. Natančno je opredeljeno delo ravnateljice, pomočnice, vodje podružnice in 

strokovnih organov šole. Predstavljene so dejavnosti šole, ki so bile povečini 

realizirane oziroma presežene nad načrtovanim. 

Člani sveta staršev so bili pozvani k podaji mnenj in pripomb na Letno poročilo LDN 

za šolsko leto 2017/2018. 

Zoran Spasenić je predlagal načrtno povečanje vzpodbujanja medsebojne pomoči med 

učenci. Ostalih pripomb, vprašanj ali mnenj ni bilo. 

Sklep: Starši so soglasno potrdili Letno poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 

2017/18. 



 

Ad 5)  

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Aktivnosti 

bodo usmerjene izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa s pomočjo 

sodobnih pristopov pri učenju in poučevanju ter poudarkom na formativnem 

spremljanju ter diferenciaciji in individualizaciji učenja in poučevanja.  

Šola je vključena v projekt formativnega spremljanja, katerega pomen se kaže v večji 

vlogi učenca, varnem učnem okolju, navajanju na timsko delo, vrednotenju dela s 

sošolci, izkazovanju znanja. 

V LDN so opredeljeni tudi splošni pogoji dela, kadrovski pogoji in delo organov šole. 

Natančno je opredeljeno delo ravnateljice, pomočnice, vodje podružnice in strokovnih 

organov šole. Natančno so predstavljene dejavnosti šole. 

Člani sveta staršev so bili pozvani k podaji mnenj in pripomb na Letni delovni načrt 

za šolsko leto 2018/2019. 

Zoran Spasenić je predlagal, da se načrtovan zimski športni dan izvede z aktivnostmi 

v zimskem času  in se ga ne nadomešča s plavanjem v bazenu. 

Metko Žigon McCully je zanimalo, kako kaže s prenovo šolske kuhinje. Marjan Mržek 

je pojasnil, da ni znano, kako bo s prenovo kuhinje v prihodnje, saj so v novembru 

2018 volitve. 

Ravnateljica je ponovno opisala razmere v šoli. Telovadnica je premajhna, 

koncentracija radona v telovadnici je visoka, razmere v učilnicah so slabe, streha se 

sanira po delih. Gre za edino šolo daleč naokrog, ki ni energetsko sanirana. 

Ostalih pripomb, mnenj na Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 ni bilo. 

Sklep: Starši so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šol. leto 2018/19. 

 

Ad 6) 

Upravni odbor šolskega sklada šteje 7 članov. Ker je Kavčičevi potekel mandat, so bili 

člani sveta pozvani, da izvolijo novega člana. V upravni odbor šolskega sklada je bila 

soglasno izvoljena Marija Umek. 

Sklep: Za članico upravnega odbora šolskega sklada je bila izvoljena Marija 

Umek. 

  

Ad 7) 

Člani sveta staršev so obravnavali Spremembe vzgojnega načrta in Pravila šolskega 

reda. 

Starši so se strinjali s predlaganimi spremembami, ki se nanašajo na ukrepe v 

postopku restitucije, mediacije, odstranitvijo učenca od pouka,  pravili ravnanja 

učiteljev, natančnimi pravili v varstvu vozačev, ukrepanjem v primeru poškodb ali 

slabšega počutja, vzgojnim ukrepanjem ob kršitvah, ugovorom staršev na VIZ in 

opravičevanjem odsotnosti učencev. 



V predlagani spremembi vzgojnega ukrepanja ob kršitvah, v primeru kričanja in 

tekanja, so se starši opredelili, da gre za blago kršitev in ne hujšo. Če učenec moti 

pouk, pa se pri ponavljajočih kršitvah starše obvesti, da pridejo iskat otroka. 

Čistopis dokumentov bo objavljen na spletni strani šole. 

Sklep: Člani sveta staršev so potrdili dopolnjen Vzgojni načrt in Pravila šolskega 

reda. 

 

Ad 8) 

Starši so podali naslednje pripombe, pohvale, mnenja in predloge: 

- 1. a razred;  

Pohvale; zadovoljni z učiteljicama, interesne dejavnosti so brezplačne, s čimer 

so starši zadovoljni. 

Pripombe, predlogi; v stranišču smrdi, večkrat je voda na tleh in je umazano, 

uporabljali bi WC-je v učilnici jutranjega varstva. 

 

- 1. b razred;  

Pohvale; interesne dejavnosti so brezplačne, s čimer so starši zadovoljni. 

 

- 2. a razred; 

Pohvale; učiteljica Mirjana Trampuž Luin spodbuja samostojnost učencev. 

Zadovoljni tudi z učiteljico Zdenko Lah v popoldanskem bivanju. 

 

- 2. b razred; 

Pohvale; starši zadovoljni, nimajo pripomb. 

 

- 3. a razred; 

Pohvale; starši zadovoljni, nimajo pripomb. 

 

- 3. b razred; 

Pohvale; starši veseli, ker bodo učenci lahko sodelovali v oddaji Ribič Pepe. 

Zadovoljni so z novo pridobitvijo v Štanjelu, s plezalno steno. 

 

- 4. a razred; 

Pohvale; starši zadovoljni, nimajo pripomb. 

 

- 4. b razred; 

Pohvale; starši zadovoljni, nimajo pripomb. 

 

- 5. a razred; 

Predlogi, pobude; 

 ob pojavu uši in glist naj bodo starši takoj obveščeni preko e-asistenta, 

 uskladitev enake ure roditeljskega sestanka z vrtcem, 

 seznami za dejavnosti so pomanjkljivi, 

 starši preverjajo organiziranost prehrane v soboto, 29. 9. 2018, ko bo na 

šoli potekal pouk. 

 

- 5. b razred; 

Pripombe, mnenja; brez pripomb. 

 



6. a razred; 

Pripombe, mnenja; brez pripomb. 

 

6. b razred; 

- Pripombe, mnenja; brez pripomb. 

 

- 7. a razred; 

Pripombe, mnenja; predstavnica ni bila več prisotna na sestanku. 

 

7. b razred; 

- Pripombe, mnenja; zaenkrat brez pripomb. 

 

- 8. razred; 

Pripombe, mnenja;  

 pouk je moten, problem je pri večini predmetov, potrebno je ukrepanje. 

 

- 9. a razred; 

Ni udeležbe predstavnika. 

 

- 9. b razred;  

Pripombe, mnenja;  

 kritike na način dela pri enem predmetu, snov se podaja na srednješolski 

način, lanski izbor učbenika je bil neposrečen, disciplinski problemi pri 

pouku, 

 pri kosilu naj bo omogočen dodatek, če zanj prosijo učenci, sploh učenci 

višjih razredov, katerih potrebe so večje, 

 učenci naj imajo čas za obrok, razmisliti bi veljalo, da bi imeli 5 min več 

časa za kosilo, 

 preučiti bi bilo smiselno tudi vozne rede avtobusov, saj so nekateri odvozi 

prehitro, in sicer za Škrbino in Volčji Grad. 

Glede načina dela pri enem predmetu je ravnateljica pojasnila, da bo izvajala 

nenapovedane hospitacije. 

 

Ad 9)  

Pod točko razno je ravnateljica starše pozvala, naj učenci dežurnega učitelja varstva 

vozačev oz. podaljšanega bivanja obvestijo, če gredo prej domov kot običajno. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.50 uri. 

 

 

 

Zapisala: Doris Požar                                                       Marjan Mržek,                                      

                                                                                  predsednik Sveta staršev 

                              

                                                   


