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OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA ŠIBELJA – STJENKA KOMEN 
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE  
Komen 61 a 
6223 Komen 
 
Tel.: 05 7318920, fax: 05 7318921    identifikacijska št.: SI23027746 
e-mail: os.komen@guest.arnes.si    matična številka: 5087554000 
 
Datum:05.12.2009 
 
Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 2.12.2009 ob 17.30 v šolski zbornici  
 
 
Prisotni:, Stane Švigelj, Iris Žvanut, Tatjana Čigon, Elisabetta Tenze, Edvard Grmek, Primož Gustinčič, 
Petja Grmek, Katarina Pleško, Katja Likar 
                
Opravičeno odsotni: Ana Kobal, Davorin Mesesnel, Liljana Godnič 
 
Ostali prisotni: Nives Cek- ravnateljica 

Dnevni red:  

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda.  
2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka (Priloga)  
3. Poročilo z dobrodelnega koncerta. 
4. Oblike sodelovanja s starši (Priloga anketa) 
5. Božično-novoletni bazar. 
6. Informacija o letošnjih novostih (Kulturna šola, Shema šolskega sadja, novi krožki, sodelovanje, 

avtobusno postajališče,…). 
7. Razno.  
 

 

K točki l 
Ugotovljena je bila sklepčnost. Člani sveta staršev so dnevni red soglasno sprejeli. 
 
K točki 2  
Člani sveta staršev so zapisnik z dne 28.9.2009 soglasno potrdili. Ravnateljica je poročala o klopeh v 
garderobi. Nekaj jih je nameščenih, za dodatne se išče rešitev, kako jih pričvrstiti na stalno mesto, ker jih 
otroci premikajo in ob tem zadevajo garderobne omarice. Predlaga se namestitev klopi na končne stranice 
omaric. 
 
K točki 3 
Člani sveta staršev so se opredelili do organizacije in izvedbe dobrodelnega koncerta. Enotni so si bili, da 
je koncert lepo uspel, obiskanost je bil dobra, so pa mnenja, da je trajal predolgo.  Za naslednji koncert 
predlagajo ustreznejšo razsvetljavo in ozvočenje ter uporabo naglavnih mikrofonov, ker v zadnjih vrstah 
ni bilo slišati učencev dramskega krožka. 
 
K točki 4 
Šola je vključena v inovacijski projekt razrednik-vzgojitelj2. Letos  si je zastavila nalogo povečati 
sodelovanje s starši. Potrebne podatke bo pridobila z anketo, ki so jo posamezni predstavniki razredov 
posredovali čimveč staršem. Z rezultati bo svet staršev seznanjen na naslednji seji.  
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K točki 5 
Novoletni bazar bo 11.12.2009 od 17.30 do 19.30. Kratek kulturni program bo v izogib preveliki gneči 
dvakrat v avli šole. Komisija se ob 17. uri zbere v telovadnici in določi cene izdelkom. Od staršev sta v 
komisijo imenovani Tatjana Čigon in Katarina Pleško. Organiziran bo prevoz v šolo, domov pa se učenci 
vračajo s starši. 
 
K točki 6 
Zveza kulturnih organizacij je naši šoli podelila naziv Kulturna šola, kar je velik dosežek. Ravnateljica je 
posebej izpostavila , da za priznanjem stoji veliko kvalitetno opravljenega dela vsega učiteljskega zbora. 
 
Šola je pridobila evropska sredstva za uvajanje sadja in zelenjave lokalne pridelave kot dodatni obrok 
šolske prehrane. Glavni namen Sheme je z zdravim načinom prehranjevanja zmanjšati prekomerno 
debelost in navajanje otrok na uživanje sadja in zelenjave. 
 
Mnogim krožkom na šoli so se pridružili še čebelarski (pod okriljem Čebelarske zveze), šahovski in  
vrtnarski krožek, za katerega je občina dovolila uporabo zemljišča pod šolo za oblikovanje šolskega vrta. 
 
Šola sodeluje s šolo iz Nabrežine in Lipe ob Vrbi na Koroškem. Vrbski učenci bodo preživeli nekaj dni 
pri nas v gosteh in bodo skupaj z našimi učenci pri pouku. Obisk bodo vrnili naši učenci naslednje leto 
morda v obliki skupne šole v naravi v Bad Kleinkirchheimu, če bodo dopuščale finančne možnosti in bo 
ta nadstandard potrjen najprej na oddelčnem sestanku staršev 5. razreda, nato pa še na Svetu šole. 
V znak povezanosti šol iz Zgonika, Vrbe in Komna  bodo učenci izdelali dve podobni skulpturi iz kamna, 
ki bosta stali na obšolskih poteh obeh šol.  
Naša šola bo dobila tudi plakat ob Belem jezeru, ki bo na ogled postavljen 31. 1. 2010. 
Avtobusni prevoznik AVRIGO ne sme ustavljati avtobusov javnih linij pred našo šolo, ker ni javnega 
avtobusnega postajališča. Nesmisel pa je, da učence iz smeri Štanjela odpelje do avtobusne postaje v 
Komnu pred kulturni dom, od koder se učenci peš vračajo v šolo.  Za ureditev te problematike potekajo 
pogovori med šolo, občino in prevoznikom. 
 
K točki 7 
 
Starši opozorijo, da so milniki v straniščih pretrdi za majhne otroke, predlagajo, da bi bile blazine, ki se 
jih uporablja zunaj v času podaljšanega bivanja, pralne, v Štanjelu bi bili starši radi tri dni prej obveščeni, 
da otroci potrebujejo malico ob dnevih dejavnosti in zanima jih, kdaj bodo vgrajeni kamni, klesani na 
kamnoseškem krožku. 
Starši predlagajo, da se na spletni strani objavlja datum sestanka sveta staršev. 
Ravnateljica je še povedala, da bo z novim šolskim letom sprejet nov Zakon o šolski prehrani, po katerem 
bo država subvencionirala šolsko malico vsem učencem. 
 
Predsednik sveta staršev Stane Švigelj je sestanek zaključil  ob 20.30. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


