
 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

z dne 26. 9. 2016, ob 17. uri v zbornici šole v Komnu 

Prisotni na sestanku:  

1. a Valter Buda 

2. a Peter Trampuž 

3. a Anita Peloz 

4. a Marjeta Volčič 

5. a opr. 

6. a Viljem Perdec (nam.) 

7. a Alenka Fakin 

7. b Zoran Spasenić 

8. a Tjaša Kavčič (nam.) 

9. a  

1. b .   

2. c  

3. b Marjan Mržek 

4. b Igor Jerič 

5. b + 6. b Karmen Čuk 

  

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Sveta staršev (novi predstavniki), izvolitev predsednika in  namestnika 

predsednika Sveta staršev. 

3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

4. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šol. leto 2015/16, 

mnenja, predlogi. 

5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/16, mnenja, predlogi. 

6. Imenovanje predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada. 

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

8. Razno: - imenovanje predstavnika staršev v komisijo za prehrano 

 

Ad 1) Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni potrdili predlagani dnevni red sestanka. 

Ad 2) Ravnateljica je pozdravila prisotne in preverila prisotnost članov posameznih oddelčnih 

skupnosti. Člani sveta staršev so za predsednika predlagali g. Primoža Gustinčiča, ki je predhodno 

podal ustno soglasje k imenovanju, za namestnika predsednika pa g. Zorana Spasenića, ki se je s 

predlogom strinjal. 
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Sklep: Predsednik Sveta staršev je g. Primož Gustinčič, njegov namestnik pa g. Zoran Spasenić. 

Ad 3) Ravnateljica je v nadaljevanju prisotne pozvala, da podajo pripombe na zapisnik zadnjega 

sestanka. Predlogov in pripomb ni bilo. 

Sklep: Sprejme se zapisnik sestanka z dne 6.6.2016. 

Ad 4) Ravnateljica je preletela Poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 2015/16. Posebej je 

izpostavila Poročilo o samoevalvaciji, analizo vzgojnega načrta  ter rezultate NPZ.  

Starši so podali pripombe v zvezi z rezultati pri angleščini na  NPZ v republiškem merilu, ki od 

rezultatov  ostalih predmetov močno izstopajo (ni Gaussove krivulje). 

Sklep: Sprejme se Poročilo o uresničitvi LDN za šol. leto 2015/16. 

Ad 5) Ravnateljica je v grobem predstavila Letni delovni načrt za šol. leto 2016/17. 

Starši so k tej točki izpostavili naslednjo problematiko: 

- sistematski pregledi naj se izvajajo v popoldanskem času, šola naj ima razpored 

predvidenih sistematskih pregledov, 

- občina bo sofinancirala prevoz na nagradni izlet učencev turistične naloge v Maribor v 

višini 300€, 

- pri učencih naj se razvija odgovornost za lastna dejanja tudi z omogočanjem učenja na 

napakah, 

- več pozornosti naj se na šoli namenja razvijanju solidarnosti, medsebojne pomoči, 

- pri formativnem spremljanju naj bo pozornost usmerjena na pozitivna sporočila, ki jih 

sošolci podajajo sošolcem, saj se v nasprotnem primeru lahko povzroči otroku 

nepopravljiva škoda, 

- učenci prihajajo iz šole zelo pozno, 

- standardi v kuhinji, WCjih ter telovadnici ne ustrezajo potrebam, 

Sklepa: Šola pozove ustanoviteljico k takojšnji sanaciji kuhinje, WCjev in telovadnice na 

centralni šoli. 

         Šola zaprosi ZD Sežana za razpored sistematskih pregledov zaradi usklajevanja 

dejavnosti. 

Sklep: Sprejme se Letni delovni načrt za šol. leto 2015/16. 

Ad 6) V upravni odbor šolskega sklada so predlagani: ga. Tjaša Kavčič, ga. Manuela Furlan, g. 

Peter Trampuž. Predlagani se z imenovanjem strinjajo. 

Sklep: V upravni odbor šolskega sklada so imenovani: ga. Tjaša Kavčič, ga. Manuela Furlan, g. 

Peter Trampuž. 

Ad 7) Starši so podali pripombe in predloge s 1. roditeljskega sestanka: 



- dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, tudi GŠ, naj nimajo urnika pred šolskimi 

dejavnostmi, 

- pomisleki glede prostega dneva 2.1.2017, 

- podan je bil predlog za sodelovanje učencev na vaški mesečni tržnici, katere izkupiček naj 

bo namenjen delovanju šolskega sklada, predmeti, ki se jih ne proda pa podarjeni npr. 

ZPM, 

- premajhno število ur, namenjenih športu v zadnjem triletju, 

- v Štanjelu učilnice v mansardi nimajo tekoče vode, 

- objave na spletni strani šole naj enakomerno  vključujejo obe šolski lokaciji, 

- na podružnici je v mansardi problem vročine (poleti) in mrazu (pozimi), 

Sklep: Med starši naj se izvede anketa glede prostega dneva : 2.1.2017 ali 26.4.2017. 

Ad 8) Razno: 

 

Sklep: V komisijo za šolsko prehrano je imenovan g. Zoran Spasenić. 

 

Starši so podali pripombe na (ne)možnost hidracije otrok v popoldanskem času. 

G. Marjan Mržek je kot član občinskega sveta seznanil prisotne z namero Občine Komen  o 

združitvi vrtca in šole v naslednjem šolskem letu ter obvestil prisotne o otvoritvi igrišča v 

Štanjelu, ki bo oktobra ali novembra 2016. 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.30. 

 

Zapisala: Nives Cek                                                                                  Primož Gustinčič,  

                                                                                                               Predsednik sveta staršev 
 


