
 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE KOMEN, 
ki je bila v sredo, 18. 2. 2015, ob 16.30 v zbornici OŠ Komen 

 
Predlagan dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 
3. Obravnava predloga o vključitvi šole v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu OŠ 

v šol. letu 2015/16 
4. Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja. 
5. Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov. 
6. Aktualna problematika na šoli. 
7. Razno. 

 
Ad1 Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
Ugotovljena je bila sklepčnost. 
Soglasno je bil sprejet dnevni red seje Sveta staršev. 
 
Ad2 Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
Ob pregledu zapisnika so bila dodana naslednja pojasnila odprtih vprašanj: 

- Sklep 3, da se urgira na Občino Komen kot na ustanoviteljico šole, da poskrbi za ustrezno 
rešitev problema povečane stopnje radona v telovadnici: ravnateljica pove, da so bili 1. 12. 
2014 na šoli na obisku predstavniki Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane, ki so iskali možne 
rešitve problema. Pove, da bo rešitev predstavljala velik finančni zalogaj za občino. Ponovni 
obisk se pričakuje v marcu, čaka pa še  rezultate lanskoletnih meritev za ostale razrede. V 
Štanjelu meritev ni bilo. 

- Sklep 4, da se ponovno organizira usposabljanje učencev na temo Varnost in internet: 
Ravnateljica pove, da bodo delavnice izpeljali v okviru projekta Popestrimo šolo, pogovori na 
to temo pa potekajo tudi v okviru razrednih ur. 

- Ravnateljica izve, kako potekajo priprave na posamezna šolska tekmovanja: pove, da so 
priprave potekale v okviru dodatnega pouka. Pove, da se je šola naknadno odločila za 
sodelovanje v tekmovanju Bobri in Kresničke zaradi izkušenj, ki jih na ta način pridobijo tudi 
mlajši učenci in učitelji. Glede priprav in prijavljanja na tekmovanja starši predlagajo, naj se 
upošteva načelo kvalitete ne kvantitete, saj so mnenja, da so bila izpeljana nekatera 
tekmovanja ( Kresnička, Bobri), za katera so otroci izvedeli zelo pozno in ni bilo časa za 
priprave.  

- Sklep 9, da se predsednik Sveta staršev pozanima na Svetu zavoda o zadevi šolsko igrišče 
Štanjel: po neuradnih informacijah je igrišče v proračunu Občine Komen za leto 2015. 

- Sklep 10, da se na Občino Komen da pobuda za postavitev dodatnega ''ležečega policaja'' v 
Štanjelu: ravnateljica pove, da zadeva ni v pristojnosti šole, zato mora pobudo podati vaška 
skupnost. 

 
Člani sveta soglasno potrdijo zapisnik prejšnje seje. 
 
Ad3 Obravnava predloga o vključitvi šole v postopno uvajanje prvega tujega   jezika v 2. razredu 
OŠ v šol. letu 2015/16. 
Ravnateljica starše seznani s prijavo na MIZŠ, ki jo je potrebno vložiti do 3. 3. 2015. Učiteljski zbor je 
vključitev potrdil. Postopek zahteva potrditev tudi od Sveta staršev in Sveta zavoda. Oblikuje se 
projektna skupina, ki jo vodi gospa ravnateljica, v katero se vključi tudi predstavnik staršev (to je 
gospa Alenka Fakin, anglistka). 
 
Svet staršev potrdi predlog o vključitvi šole v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred. 
 



 

 

Ad4 Analiza učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja. 
Člani Sveta staršev gradiva niso pregledali, saj je analiza gradivo strokovnih delavcev, zato je 
ravnateljica poudarila le nekaj točk: 

- Poudarila je vizijo šole, ki naj bo vodilo vsem udeleženim v vzgoji in izobraževanju otrok; 
učenje usmerjeno k posamezniku, pomen bralne pismenosti, letni projekt ob Fabianijevem 
letu… 

- Učna uspešnost v 1. ocenjevalnem obdobju je 96,6%, največ negativnih je pri fiziki. Otrokom 
se nudi učna pomoč, dodatna strokovna pomoč bo tudi potekala kot je bilo sklenjeno z 
odločbami. Ravnateljica poudarja, da se je sodelovanje s starši malenkost zmanjšalo v 
primerjavi z lanskim šolskim letom (obisk na roditeljskih, govorilne ure). 

- Vedenjska problematika je obvladljiva. Težave se rešujejo z razgovori, mediacijo, restitucijo. 
 
Ad5 Predlogi in pripombe z roditeljskih sestankov 

- 1. A in 1.b: predstavnik pove, da se je vedenjska problematika nekaterih deklet obravnavala 
na posebnem roditeljskem sestanku in da so se zadeve  po sestanku umirile 

- 2. A: predstavnica posreduje vprašanje starša: kaj vse se financira iz Šolskega sklada? 
Odgovor poda g. Zoran Spasenič, ki pove, da Šolski sklad sestavlja odbor, ki čisto vsako 
prošnjo obravnava posebej  in odloči za vsak primer posebej. Pove tudi da, da se je tudi 
financiralo del plače učiteljice slovenščine za nekaj mesecev, kot tudi razstavni panoji, vendar 
imajo prednost potrebe socialno šibkih družin. Poudaril je tudi, da ravnateljica v odboru 
nikoli ne sodeluje in tako ovrgel očitke, češ da je gospa ravnateljica zavrnila eno vlogo. Na šoli 
vsakdo lahko dobi zloženko, na kateri je razloženo delovanje Šolskega sklada. 

- 4. B: predstavnica pove, da obstajajo manjša trenja med otroki iz Štanjela in Komna pri urah, 
ko imajo pouk skupaj. Vendar učiteljice skrbijo za to, da se težave rešujejo sproti. 

- 5. A: predstavnik predlaga, da se obvestila za roditeljske sestanke objavlja tudi na spletni 
strani šole. Pove tudi, da je bilo na sestanku nekaj pripomb glede učiteljice angleščine, 
posebej je pohvalil delo razredničarke, tako z otroki kot tudi sodelovanje s starši. 

- 6. A: izvedena je bila anketa o zadovoljstvu med otroki, poudarjeno je bilo, da so izrazito 
nezadovoljni pri angleščini. Nekaterim staršem se je zdelo domače branje 
prezahtevno,vendar je bila izbrana knjiga v skladu z učnim programom. 

- 8. A: v razredu je veliko težav glede discipline, kar se vleče že vrsto let, tako so otroci, ki bi v 
šoli radi delali in sodelovali, prikrajšani. 

- 9. A: na roditeljskem sestanku je bilo zopet izpostavljeno klepetanje in neopravičene ure. 
Izrečena pa je bila tudi pohvala, saj je veliko otrok skupaj s otroki iz ostalih razredov 
sodelovalo pri kulturnih prireditvah na občinski ravni. Ker je bila udeležba na sestanku 
majhna in ker se bliža valeta, bo potreben dodatni roditeljski sestanek. 

 
Ad6 Aktualna problematika na šoli. 

- Smrad po fekalijah v Štanjelu: žal so bile greznice neustrezno grajene. 
- Zakaj je kosilo dražje, kot v nekaterih drugih OŠ? Cena kosila je odvisna od sestavin, ki se 

nabavljajo (kvaliteta), pogojev dela (majhna kuhinja in inventar),  vrste  financiranja (ponekod 
zaposlenega financira  občina). 

- Ali je šola zavzela stališče glede postavitve bazne postaje v Štanjelu? Šola je 26. 11. 2014 
poslala protestno pismo zoper postajo. 

 
Ad7 Razno.  
Ni predlogov. 
 
Seja se zaključi ob 18.40. 
 
Zapisničarka:       Predsednik Sveta staršev:   
Marija Umek       Primož Gustinčič 



 

 

 


