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04. 
2013 

5.6.2013 
REDNA SEJA 

17.00 do 18.30 Zbornica OŠ Komen Po listi prisotnosti 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ KOMEN:      

1 DNEVNI RED : 
1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje Sveta staršev. 
3. Obravnava izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto ter pisno soglasje Sveta 

staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 
4. Imenovanje 2 članov pritožbene komisije. 
5. Volitve nadomestnega člana v Svet OŠ Komen. 
6. Analiza Dneva šole in drugih aktivnosti šole. 
7. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2013/2014. 
8. Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šolskem letu 2013/14. 
9. Pobude in predlogi. 
10. Razno:  

  

Ad1 Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda 
 Ugotovljena je bila sklepčnost. 
 Soglasno sprejet dnevni red seje Sveta staršev. 

 

  
 

Ad2 Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje Sveta staršev. 
 Na zapisnik Sveta staršev z dne 19.3.2013 NI bilo pripomb.  
 Garderobne omarice so medsebojno povezane in s prestavljanjem bi bilo preveč težav. Rešitev »mokrih tal« bi 

pomagala le 1. in 2. razredu. V deževnih dneh bo čistilka pogosteje obrisala tla, učenci pa morajo upoštevati smer 
gibanja po garderobi. Po potrebi bodo nabavili kakšno težko preprogo, ki se ne bo premikala. 

 Ravnateljica je spremljala delo šolske kuhinje in ugotavlja, da novosti bolj zdravega jedilnika učenci niso dobro 
sprejeli, vendar bo šola vztrajala pri ponudbi zdravih in uravnoteženih obrokov. Starši opozorijo na problem 
zamaščenosti jeter, ki je posledica preveč sladkorjev in prečiščenih mok v prehrani otrok. Članica SŠ, ki opravlja 
sistematske preglede otrok, bo pripravila statistično poročilo o debelosti otrok v naši regiji. Ocena ( ) 

 Ponovno bo podana pobuda za namestitev hitrostni ovir pred šolo v Štanjelu. Ocena ( ) 
 Zapisnik soglasno potrjen. 

 

 
 

 
 

Ad3 Obravnava izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto ter pisno soglasje Sveta staršev za 
skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 
 

 Knjižničarka Vlasta Metlikovec je predstavila izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto.  
 Starši povedo, da v škatlah pri predmetih tehnike ostaja dosti neuporabljenega materiala in predlagajo morebitno 

opustitev kupovanja teh škatel, če to ne predstavlja problema učiteljem pri realizaciji učnega načrta. Podoben predlog 
podan tudi za zbiranje starih, že uporabljenih učbenikov / delovnih zvezkov. 
 

 SKLEP 1; 
Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru delovnih zvezkov in 
učnih gradiv za šolsko leto 2013/14.  
 

 
 

 

Ad4 Imenovanje 2 članov pritožbene komisije 
 Člani sveta staršev se odločijo za javno glasovanje. 

 
 SKLEP 2; 

Zoran Spasenić in Davorin Mesesnel sta soglasno izvoljena v pritožbeno komisijo.  
 

  

Ad5 Volitve nadomestnega člana v Svet OŠ Komen. 
 Člani sveta staršev se odločijo za javno glasovanje. 

 
 SKLEP 3; 

Zoran Spasenić je soglasno izvoljen v Svet zavoda OŠ Komen. 
 

  

Ad6 Analiza Dneva šole in drugih aktivnosti šole 
 Člani sveta staršev pohvalijo aktivnosti dneva šole. Pripombe so le na popoldansko izvedbo oz. na uro pričetka 

prireditve. Ravnateljica pojasni, da je prireditvi sledil Festival sivke. V izogib dvakratnemu prihodu nastopajočih 
učencev v šolo, sta bili prireditvi organizirani skupaj oz. zaporedoma. 

 

  

Ad7 Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2013/2014. 
 

 SKLEP 4; 
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Svet staršev sprejme pozitivno mnenje in daje soglasje k predlaganemu naboru nadstandardnih 
programov za šolsko leto 2013/14 

 
Ad8 Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šolskem letu 2013/14. 

 
 SKLEP 5; 

Svet staršev daje soglasje k predlogu o razširitvi  predmetnika za 0.5 ure na podlagi razredne ure v 
šolskem letu 2013/14. 

 

  

Ad9 Pobude in predlogi 
 Ni posebnosti  

 

  

Ad10 Razno 
 Predvideva se, da bosta 5. in 6. razred v Štanjelu ločena pri vseh predmetih, razen pri likovni in športni vzgoji. 
 Starši opozorijo, da so učenci 7. razreda v času do odhoda avtobusa šli v trgovino. Ocena ( ) 
 Predstavnik 3. razreda pohvali učiteljico Mirjano, da svoje delo opravlja strokovno, samozavestno in s poznavanjem 

dogajanja v razredu vsakega učenca individualno pripelje do zastavljenih ciljev. 
 Devetošolci načrtujejo sežiganje cveka in ravnateljica pove, da se učiteljski zbor z veseljem udeleži tradicionalnega 

dogodka, če bo izpeljan na kulturnem nivoju brez neprimernih napisov, slik in fotografij. Predaja ključa bo lahko v 
telovadnici v času pouka, če bo program izvedbe predhodno najavljen in s strani šole ocenjen kot primeren. 
 

  

End Zaključek seje 
 

 Predsednik Sveta staršev sejo zaključi ob 18:30 uri 
 

  

 
 
 
Zapisal/a zapisničarka Sveta staršev 

Ga. Katarina Pleško 

 
 
Predsednik Sveta staršev OŠ Komen 
Sebastjan Birsa 

 


