
 

 

           

                          

  

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

z dne 24. 9. 2019, ob 16.30 uri v zbornici OŠ Komen 

 

Prisotni na sestanku: 

1. a              Nataša Fakin 

2. a  Nina Rogelja 

3. a  Barbara Uršič  

4. a  Valter Buda 

5. a  Peter Trampuž 

6. a  Damir Štedul  

6. c  Drago Fakin 

7. a  / 

8. a  Agata Masten 

8. b              Sonja Žežlina  

9. a  Viljem Perdec 

           

1. b  Matija Ščuka 

2. b             Marko Lapajne 

3. b + 5. b Darko Čuk  

4. b  / 

6. b              Marjan Mržek 

 

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

Ostali prisotni: Erik Modic – župan (pridružen seji Sveta staršev v 8. točki 

dnevnega reda)  

Opravičeno odsotni: Metka Žigon McCully 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=orToYFVVLbgzOM&tbnid=YWodi8Cp7ZlQ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmalgaja.si/&ei=fhTzU5iRCcrF0QXP44CYAw&bvm=bv.73231344,d.d2k&psig=AFQjCNH9kwmu4YTpgo81rv71Lm91PsdCYQ&ust=1408525737532157


 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda.  

2. Konstituiranje Sveta staršev (novi predstavniki).  

3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje Sveta staršev.  

4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šol. leto 
2018/19, mnenja, predlogi.  

5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/20, mnenja, predlogi.  

6. Imenovanje člana (1) v komisijo za prehrano.  

7. Volitve predstavnika v Svet šole.  

8. Obravnava Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta.  

9. Predlogi, pripombe, mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka.  

10. Razno: - Poslovnik o delu sveta staršev  
 

Ad 1) 

Uvodoma je predsednik Sveta staršev Marjan Mržek pozdravil predstavnike Sveta 

staršev, posebno dobrodošlico je izrekel novim predstavnikom. Po ugotovitvi 

sklepčnosti so prisotni soglasno potrdili predlagani dnevni red sestanka Sveta 

staršev. 

Ad 2) 

Predsednik Sveta staršev je predstavil sestavo in pristojnosti Sveta staršev, ki ga 

določa 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  

Ravnateljica je povedala, da v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport od letošnjega šolskega leta dalje ni več nadomestnih članov Sveta 

staršev. Imamo samo predstavnike oddelčne skupnosti, zato je starše seznanila z 

dejstvom, da imajo odgovorno nalogo in jih prosila  za  prisotnost na sejah.  

Ravnateljica Nives Cek je povedala, da možnost za ustanovitev fundacije proučuje 

odvetnica Martina Suban. Šolski sklad ni namenjen financiranju in blaženju 

finančnih stisk staršev in učencev ampak financiranju nadstandardnih programov.  

Starši bodo zaprošeni za ustanovitev fundacije OŠ Komen, s sredstvi katere se bo 

lahko financiralo nadstandardne programe  in sofinanciralo plačljive dejavnosti za 

učence (šole v naravi,…), katerih starši bodo za to zaprosili in bodo do njih upravičeni. 

Sklep: Člani Sveta šole so potrdili seznanitev s sestavo in pristojnostmi Sveta 

staršev v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. 

Ad 3) 

Prisotni so obravnavali  zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 28. 5. 2019. Na 

zapisnik ni bilo pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik zadnje redne seje Sveta staršev z dne 28. 5. 2019. 

Ad 4) 

Ravnateljica je predstavila Letno poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 2018/2019.  

Glede na to, da gre za obsežen dokument je ravnateljica izpostavila pomembne zadeve 

vezane na starše. 



Samoevalvacijsko poročilo izhaja iz ciljev šole, tako dolgoročnih,  kakor tudi 

kratkoročnih. V lanskem šolskem letu je bil velik poudarek namenjen formativnem 

spremljanju, in sicer spremljanju vsakega učenca pri posameznem predmetu. 

Na šoli imamo veliko medsebojnega učenja in prenosa dobrih praks med učitelji, kar 

je eden od kratkoročnih ciljev. Učni načrti so zelo natrpani, zato se izvaja  tudi 

medpredmetno povezovanje.   

Šola si prizadeva, da bi vsak učitelj z učenci postavil individualni in osebnostni cilj, 

z namenom učne in osebnostne rasti učencev. Evalvacija programa se izvaja dvakrat 

v šolskem letu. 

Evalvacija vzgojnega načrta je pokazala, da se vzgojna problematika na šoli ni 

poslabšala. Izrečen je bil en vzgojni opomin. Uporabljajo se milejši ukrepi, ki so še 

vedno učinkoviti. 

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

šole. Predstavljeni so tudi prostorski pogoji, kateri vsekakor niso zadovoljivi. 

Telovadnica v Komnu je premajhna, streha pušča.  

Ravnateljica Nives Cek je povedala, da so bili lanski rezultati NPZ zadovoljivi, v 9. 

razredu v skladu s pričakovanji (nadpovprečni), v 6. razredu celo nad pričakovanji. 

Predsednik Sveta staršev Marjan Mržek je izpostavil poseben uspeh evropskih 

prvakov v robotiki. 

Člani Sveta staršev so bili pozvani k podaji mnenj in pripomb na Letno poročilo o 

uresničitvi LDN za šolsko leto 2018/2019. 

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

2018/19. 

Ad 5)  

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020, ki 

predstavlja operativni načrt šole. 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.  

Večja pozornost bo usmerjena kriterijem uspešnosti in dokazil. V razvojnem načrtu 

je natančno zapisano, kdaj je šola uspešna (kriteriji uspešnosti). 

Šola je vključena v projekt Pogum, katerega osnovni namen je  razvijanje podjetnosti 

in kreativnosti učencev. Razvijalo se bo  področje poklicne in karierne orientacije z 

namenom usposabljanja učencev, da bodo sami znali oceniti svoja »močna« področja. 

Rdeča nit celega šolskega leta je odgovornost.   

Šola je vključena tudi 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 so predstavljene dejavnosti šole. 

Manj je šol v naravi, v 2. razredu je ukinjena. Upoštevane so bile sugestije, da imajo 

učenci v 1. razredu prej kosilo, potem gredo na angleščino. 



V letošnjem šolskem letu je večji poudarek  namenjen gibalnim aktivnostim. Uveden 

je rekreativni odmor. Na koncu bo šola naredila anketo, ki bo pokazala ali je odmor 

smiseln ali ne. 

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

za šolsko leto 2019/2020. 

Ostalih pripomb, mnenj na Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 ni bilo. 

Sklep: Starši so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šol. leto 2019/20. 

Ad 6) 

Ravnateljica Nives Cek je prosila člane Sveta staršev prosila za imenovanje  člana v 

komisijo za prehrano. Ustrezen član je tisti, ki ima smisel za oblikovanje jedilnikov in 

prispeva sugestije, ki so v dobrobit zdravega prehranjevanja učencev.  Še enega člana 

- učenca bo imenovala šolska skupnost. Sestanki potekajo v času okrog 14.30 ure, 

ko so kuharice še v šoli. 

Sklep: Za članico komisije za prehrano je bila izvoljena Agata Masten. 

 

Ad 7) 

Ravnateljica je člane Sveta staršev seznanila, da mandat predstavnikov v Svetu šole 

traja še 2 leti. Svet staršev mora po poslovniku imenovati novega člana Sveta šole, 

potem, ko je mandat potekel Zoranu Spaseniču. 

Sklep: Svet staršev je izvolil novega člana Sveta šole, in sicer Damirja Štedula. 

 

Ad 8) 

Člani sveta staršev so obravnavali Pravila šolskega reda in  Vzgojnega načrta.  

Vzgojni načrt je rezultat pedagoške prakse, izhaja iz vizije šole. V njem so opredeljene 

vsebine, načini uresničevanja vrednot, proaktivne dejavnosti, vzgojni ukrepi, 

postopki po pravilih šolskega reda, priloga A. 

V prilogi A so navedene kršitve, ukrepi in  postopki ukrepanja. Učitelji so avtonomni 

pri izbiri ukrepanja, učenci s posebnimi potrebami so deležni posebne obravnave. 

Pravila šolskega reda predstavljajo splošni pravni akt avtonomnega prava, šola je 

dopolnila pravila v skladu s potrebami šole. 

Ravnateljica je opozorila starše na dolžnost prevzemanja učencev v šoli v primeru 

bolezni ali poškodbe. V primeru bolezni ali poškodbe so starši oziroma pisno 

pooblaščene osebe dolžne prevzet otroka v šoli. V primeru nujne medicinske pomoči 

je šola dolžna obvestiti zdravstveno službo in starše. 

Starši so dolžni pisno sporočiti seznam oseb, ki prevzamejo učence v šoli in tudi 

sporočiti seznam oseb, ki imajo prepoved približevanja učencu. Šola ne sme izročiti 

učenca osebam, ki kažejo znake opitosti in / ali vpliva nedovoljenih snovi.  

V prilogi  A so omenjene lažje kršitve in težje kršitve (fizični napad na učenca, učitelja 

pri čemer nista ogrožena zdravje in življenje), uporaba pirotehničnih sredstev, 

nadlegovanje, ki ga je potrebno dokazat. 



Sklep: Člani Sveta staršev so potrdili dopolnjena Pravila šolskega reda in 

Vzgojnega načrta. Šola bo vsem staršem posredovala vlogo za imenovanje 

pooblaščencev za prevzem otroka v šoli v primerih, ko starši ne morejo v šoli 

prevzeti bolnega ali poškodovanega otroka. 

Ad 9) 

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

- 1. a razred;  

Pripombe;  

 odvoz avtobusa ob 14.30 uri je za prvošolce prepozen. 

 na parkirišču je kaos, ko so v šoli dogodki (sestanek, prireditev).   

Ravnateljica je pojasnila, da je bila prvotno načrtovana ureditev parkirišča 

(zarisani boksi), je pa zadeva povezana s stroški. Prednostna naloga je v tem 

trenutku gotovo ureditev kuhinje. 

 

- 1. b razred;  

Pripombe; ni pripomb. 

 

- 2. a razred; 

Pripombe;  

 starši so bili seznanjeni, da so se pojavile gliste. 

 problem umazanih stranišč ostaja. 

 

Ravnateljica Nives Cek je povedala, da so WC-ji dotrajani, cevi so stare. 

Čistilka, ki je zaposlena dopoldan in čistilke, ki delajo popoldne  WC-je redno 

čistijo. Šola čaka, da reši problem kuhinje in takrat upa, da se bo rešil tudi 

problem stranišč za nižje razrede. Adaptacija  WC-jev je  navedena v letnem 

delovnem načrtu za prihodnje leto.  Ravnateljica apelira na starše, če je karkoli 

narobe, da se najprej obrnejo nanjo.   

 

 omenjala se je možnost zaklepanja šole za zamudnike. 

 

Ravnateljica je s starši zamudnikov že govorila. 

 

 prošnja po pomoči mame, ker se nad hčerko izvaja nasilje. 

Ravnateljica je pojasnila zadevo brez imen in priimkov. Gre za subjektivne 

občutke staršev (občutke neslišanosti, ogroženosti), v dotični zadevi ne gre za 

nasilje. Starši so bili že vabljeni na pogovor z  vodstvom šole in pristojnimi 

službami. 

 

- 2. b razred; 

- Pripombe; ni pripomb. 

 

- 3. a razred; 

- Pripombe; ni pripomb. 

 

- 3. b razred; 

- Pripombe; ni pripomb. 

 

 



 

 

- 4. a razred; 

Pripombe;  

 učenec se pritožuje, da je premalo hrane pri kosilu in ne dobi dodatka. 

Ravnateljica je na omenjeno pripombo povedala, da je res odvisno od potreb 

učencev. Včasih učenci vzamejo tudi samo solato in so potem res lahko lačni. 

Dogaja se tudi, da učenci višjih razredov niso naročeni na kosilo, jedo pa ob 

tistih, ki imajo kosilo. Na koncu jedo vsi, še posebej, ko je za kosilo kaj dobrega, 

po njihovem okusu. 

 

- 4. b razred; 

Ni predstavnika. 

 

- 5. a razred; 

- Pripombe; ni pripomb. 

 

- 5. b razred; 

- Pripombe; ni pripomb. 

 

6. a razred; 

Pripombe, mnenja;  

 med starši se je pojavilo nekaj vprašanj glede ključa delitve učencev, ostalo 

pa brez težav. 

Ravnateljica je pojasnila, da je do delitve razreda na matični šoli prišlo 

dejansko čez noč, potem ko je bil urnik že pripravljen. Pripraviti je bilo 

potrebno tudi nov kadrovski načrt. 

 

6. b razred; 

- Pohvale; 

 starši so pohvalili in bili veseli za novo učilnico. 

 

6. c razred; 

- Pripombe, mnenja;  

 pojavilo se je nekaj vprašanj staršev glede delitve učencev v razredu, vsi pa 

ugotavljajo prednosti manj številčnega razreda. 

 vprašanje glede možnosti izvedbe krožka računalništva na matični šoli za 

naslednje šolske leto. 

Ravnateljica je pojasnila, da je računalničar maksimalno zaseden. Šola je 

pripravljena financirati zunanjega izvajalca krožka, če bi le kdo želel to biti.  

 

- 7. a razred; 

Ni predstavnika. 

 

- 8. a razred; 

Pripombe;  

 priloge pri kosilu so v majhnih količinah, dodatkov ni. 

 starši so na roditeljskem sestanku pohvalili boljši okus hrane. 

 



 

- 8. b razred; 

Pripombe;  

 pripomba z zadnjega sestanka o manjkajočem razredu za izpolnitev ankete 

za prehrano ni bila upoštevana, 

 košarkarji sprašujejo ali je možno, da bi imel trener dostop do rekvizitov. 

Ravnateljica je povedala, da je stvar dogovora med športnima pedagoginjama 

in trenerjem. S strani ravnateljice ni ovir, mora pa biti obojestranski interes in 

dogovor o ravnanju  z rekviziti.  

 

- 9. a razred; 

Pripombe; 

 vprašanje starša glede umestitve umetniških del pred šolo (ko se bo 

adaptirala kuhinja), katere so ustvarjali učenci skupaj s pokojnim 

mentorjem. 

Ravnateljica je pojasnila, da se kamnita miza ne bo prestavljala, skulptura pa 

se bo v primeru potrebe zaradi adaptacije kuhinje premaknila. 

 

Ad 9)  

Pod točko razno je župan Erik Modic pojasnil trenutno situacijo glede adaptacije 

kuhinje. Prvotno je bila adaptacija kuhinje zasnovana v prvotnih gabaritih, naknadno 

so se pokazale drugačne potrebe po obrokih.  Zaradi dolgoročnih ciljev je prišlo do 

rešitve s prizidkom k šoli. Zaradi navedenega strošek ni veliko večji, šola pa pridobi 

večji prostor. Projekt je bil prejšnji teden vložen na Upravno enoto za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno do spomladi, v 

tem času naj bi Občina izvedla javno naročilo. Ocenjen znesek investicije z opremo 

vred naj bi znašal 450.000 €. Gre za velik finančni zalogaj Občine Komen, kar pomeni, 

da bodo morale ostale investicije čakati. V septembru 2020 naj bi bila investicija 

zaključena. 

Glede ureditve prehoda za pešce in avtobusnega postajališča je Občina v dogovoru z 

Direkcijo za ceste. Načrtovana je preureditev povečanja prehoda za pešce ter možnost 

ustavljanja avtobusov tudi v obratni smeri, z namenom povečanja varnosti.  

Izvedeni so bili ukrepi zoper radon. Prve meritve so bile vzpodbudne, počakati 

moramo na uradne meritve. 

Član sveta staršev Drago Fakin je izpostavil predlog staršev na roditeljskem sestanku 

po dodatnem prevozu, s prejšnjim odvozom. Pred časom sta bila dva odvoza. Župan 

je staršem pojasnil, da je dodaten odvoz povezan z dodatnimi stroški, kakor tudi 

drugačna organizacija prevoza. Če izvajalec zagotovi dodatno vozilo, potem se 

avtomatično povišajo stroški. Sofinanciranje prevozov v sosednje vasi predstavlja 

nadstandard.  

Članica Sveta staršev Nina Rogelja je povedala, da je vedno več otrok iz mirenskega 

šolskega okoliša  vpisanih v komensko šolo. S tem v zvezi je preverila naklonjenost 

sofinanciranja prevozov Občine Komen v sosednje vasi drugega šolskega okoliša.  

Ravnateljica Nives Cek je pojasnila, da imajo starši pravico otroka vpisat v šolski 

okoliš in v tem primeru se prevozi urejajo brezplačno. Pred zadnjo krizo so občine 

sofinancirale prevoze učencev v šolo izven šolskega okoliša, kar pa so v tem obdobju 



vse opustile in se držijo 56. člena ZOŠ (Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega 

okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu 

pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva).  

Predsednik sveta staršev Marjan Mržek je predlagal podrobno preučitev organizacije 

in sofinanciranja prevozov, ko se bo pripravljala in podpisovala nova pogodba o 

prevozih.   

V nadaljevanju je ravnateljica člane Sveta staršev seznanila, da Poslovnik o delu Sveta 

staršev ni aktualen, v preteklosti se ga ni veliko uporabljalo, razen v delu, kjer so 

navedeni namestniki predstavnikov Sveta staršev. Člane Sveta staršev je pozvala  naj 

se odločijo ali ga bodo spreminjali ali se držijo 66. člena ZOFVI. Starši so bili soglasni, 

da Poslovnika o delu Sveta staršev ne bodo spreminjali ali ga ponovno oblikovali. 

Člani Sveta staršev so bili pozvani glede odločitve o številu potrebnih sestankov Sveta 

staršev in predlaganih vsebin. Na  pobudo ravnateljice bosta dva. Starši so predlagali 

tri sestanke, in sicer ob začetku šolskega leta, po koncu prvega ocenjevalnega obdobja  

in ob koncu šolskega leta.  

Ravnateljica je na opombo članice Sveta staršev Sonje Žežlina povedala, da sta oba 

dokumenta, tako Letni delovni načrt, kakor tudi  Poročilo o uresničitvi letnega 

delovnega načrta še nelektorirana. Tudi Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda  je 

potrebno lektorirati in odpraviti posamezne administrativne napake. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisala: Doris Požar                                                       Marjan Mržek,                                      

                                                                                  predsednik Sveta staršev 

                              

                                                   


