
 

 

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

z dne 1.6.2017, ob 16.30 uri v zbornici OŠ Komen 

 

Prisotni na sestanku: 

1. a              Valter Buda 

2. a  Peter Trampuž 

3. a  Anita Peloz 

4. a  Marjeta Volčič 

5. a   

6. a  Viljem Perdec (nadomestni predstavnik) 

7. a  Alenka Fakin 

7. b  Zoran Spasenić 

8. a  Primož Gustinčič 

9. a             

1. b  Metka Žigon McCully 

2. b  Darko Čuk 

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. Potrditev zapisnika zadnje redne 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. Predlog nadstandardnih programov za šol. Leto 2017/18 

5. Soglasje k predlogu o razrešitvi predmetnika na podlagi RU v šol. letu 

2017/18 

6. Predlog sprememb ZOŠ 

7. Pobude in predlogi 

8. Razno 
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Ad 1) 

Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni soglasno potrdili predlagani dnevni red sestanka. 

 

Ad 2) 

Predsednik Sveta staršev g. Primož Gustinčič je  predstavil sklepe zapisnika Sveta 

staršev z dne 16.3.2017. Ravnateljica je podala dodatna pojasnila na navedene 

sklepe. Prisotni so bili pozvani na podajo pripomb na zapisnik zadnjega sestanka. Na 

zapisnik ni bilo pripomb. 

Sklep: Sprejme se zapisnik sestanka z dne 16.3.2017. 

 

Ad 3) 

Prisotni so obravnavali predlagani izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje 

šolsko leto. Ravnateljica je pojasnila, da šola tudi za prihodnje šolsko leto ostaja v 

enakih cenovnih okvirih nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv. Udeležene je 

pozvala k podaji pripomb na pripravljen predlog izbora. 

Predstavnica Sveta staršev ga. Karmen Čuk je podala pripombo glede smiselnosti 

izbora vadnice Kratkoslovnica za 6. in 7. razred, saj je vadnica nova in dviguje že tako 

visoke stroške nabave. Glede učbenikov za angleščino za vse razrede je podala 

pripombo, ali ne bi morali biti učbeniki, ki jih šola uporablja,  v učbeniškem skladu. 

Glede atlasa je podala pomislek, ali ga je res potrebno kupiti. 

Ravnateljica je pojasnila, da ima učbenik za angleščino značaj delovnega gradiva, 

atlas pa je pripomoček za učenje doma, saj imajo učenci atlas (za na klop) v šoli.  

V razpravi so starši soglašali z izborom delovnih zvezkov, ravnateljica pa je predlagala, 

da učitelji kljub vsemu še enkrat utemeljijo predlagani izbor. 

Sklep: Ponovno se opravi presoja učiteljev glede izbora delovnih zvezkov. Po 

opravljeni utemeljitvi glede smiselne vključitve navedenih gradiv, se na 

korespondenčni seji potrdi nabavna cena delovnih zvezkov in učnih gradiv.  

 Ad 4) 

Ravnateljica je podrobno predstavila predlog nadstandardnih programov za prihodnje 

šolsko leto. Po vsebini je program podoben prejšnjim šolskim letom, in sicer: 

- za učence 2. razreda: organiziran 20-urni tečaj plavanja z elementi  športne 

značke Zlati sonček v CŠOD Burja, 

- učenci 4. razreda znanje plavanja utrjujejo v LETNI ŠOLI v Termah Čatež,   

- učenci 6. razreda opravljajo  tečaj alpskega smučanja v CŠOD  na Cerknem, 

- projektni in tematski teden za učence 8. razreda poteka v domu CŠOD na 

Vojskem ali v Radencih.  

Šola se na razpis Občine Komen (šport) ne more več prijaviti (spremenjen Pravilnik o 

financiranju društev in klubov), zato išče alternativne (cenejše) ponudbe za navedene 

nadstandardne programe. Ravnateljica je pojasnila, da šola do septembra pridobi 

ponudbo za Terme Snovik, CŠOD, Burja…, saj so starši s Snovikom zelo zadovoljni. 

Sklep: Potrdi se predlog nadstandardnega programa za šol. leto 2017/2018. 



Ad 5)  

Ravnateljica je predstavila predlog o razširitvi predmetnika na podlagi razredne ure v 

šolskem letu 2017/2018. Učenci bi tako imeli 1 uro tedensko namesto ½ ure 

razredne ure. 

Sklep: Soglasno se potrdi predlog o razširitvi predmetnika na podlagi 

razredne ure v šolskem letu 2017/2018. 

Ad 6) 

Ravnateljica je predstavila  predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osnovni šoli, ki 

prinaša spremembe na področju izvajanja razširjenega programa in pri uvajanju 

drugega tujega jezika v obvezni program, podrobnejše opredelitve izvajanja programa 

šole v naravi in spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja. Predlog novele 

Zakona osnovni šoli je objavljen na spletnem portalu e-demokracija. 

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda se bo izvajalo v dveh sklopih: 150 

minut strukturiranega pedagoškega dela za vsak oddelek (neobvezni izbirni predmeti, 

pevski zbor, prehrana, učenje učenja in ustvarjalno-sprostitvene dejavnosti, kamor 

sodi tudi program Zdrav življenjski slog), temu pa sledi 120 minut popoldanskega 

varstva. 

Načrtovana je uvedba drugega obveznega tujega jezika za učence 7., 8. in 9. razreda. 

Obseg neobveznih izbirnih predmetov se ne spreminja. Učenci od 4. do 9. razreda si 

bodo lahko še naprej izbrali tuji jezik, ki pa ne bo enak tistemu, ki se ga že učijo kot 

prvi ali drugi tuji jezik. Učenci 1. razreda bodo imeli pouk prvega tujega jezika kot 

obvezni predmet. 

Predvidene so spremembe pri izvedbi šole v naravi. Šola bo na generacijo učencev 

organizirala eno obvezno šolo v naravi (ta bo v celoti plačana iz proračuna) in še največ 

dve nadstandardni (s plačilom staršev in pokroviteljev). Nacionalno preverjanje 

znanja se bo po novem izvajalo tudi v 3. razredu (učni jezik in matematika). V 6. 

razredu ostaja enako kot doslej (učni jezik, matematika, tuji jezik). V 9. razredu ostaja 

obseg predmetov enak (učni jezik, matematika in tretji predmet, ki ga določi minister). 

Ad 7) 

Starši so podali naslednje pobude in predloge: 

- 1.razred;  

Pripombe: ni pripomb.  

Predlog; Starši in otroci podružnične šole so izrazili zanimanje za robotiko. 

 

- 2. razred; 

Pripombe; Ni pripomb. 

Predlog; Sprotno učenje, počitnice namenjene počitku. 

 

- 3. razred; 

Pripombe;  

- krožki naj bodo organizirani po pouku, da se lahko »vozači« pravočasno vračajo 

z avtobusi, 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8301


- junija in septembra naj bo pijača vedno dosegljiva otrokom, 

- preveriti ure realizacije krožka italijanščine. 

 

- 4. razred; 

  Pripombe; 

 -identificirane kraje iz omaric v mesecu aprilu v OŠ Komen (kraja majice). 

     Predlog; Potrebno osveščanje otrok o pravilnem in primernem ravnanju in 

obnašanju. 

- POŠ Štanjel – problematika vode v 2 učilnicah bo urejena med počitnicami 

- 5. razred; 

Pripombe; Ni pripomb. 

- 6. razred; 

Pripombe; Ni večjih pripomb. 

- 7. razred; 

Pripombe (OŠ Komen);  

-vhod na parkirišču je ozek. Ko je gužva z avtomobili, je nevarno. 

- smrad v spodnjem WC-ju (vodovodarji že pregledali situacijo, ni odpravljeno) 

Predlog (OŠ Komen);  

- izdelava dodatnega vhoda/izhoda iz šole. 

-Podaljšava  pločnika pri izhodu iz avtobusa (spredaj izstop otrok na pločnik, zadaj 

izhod otrok na travo). 

-Vgraditev predpražnika pred vhodom v tla. 

Predlogi PŠ Štanjel 

-Postaviti talno oznako – rezervirano za avtobus, da avtomobili ne morejo mimo.                                               

-Prepovedati parkiranje 

8. razred; 

Pripombe; Ni pripomb. 

9. Razred; 

Pripombe; Ni pripomb. 

 

Ad 8)  

Pod točko razno je ravnateljica predstavila problematiko radona v OŠ Komen. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v mesecu maju sklicalo vse 

pristojne službe. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks, različne izkušnje šol 

in občin pri reševanju problematike v Sloveniji. OŠ Komen in Občina Komen 

navedene problematike nista rešili.  

V OŠ Komen je povečana koncentracija radona v telovadnici. V POŠ nimajo težav 

z radonom. 



Stroški ocenjene sanacije za OŠ Komen so bili posredovani na MIZŠ, ki bo 

kontaktiralo občino. 

Sklep: Svet staršev  podpre prizadevanja šole za razrešitev in odpravo 

problematike zdravju nevarnega radona. 

Pod točko razno so udeleženi predstavniki še potrdili 16.30 uro, kot 

primerno uro za sestanke Sveta staršev. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.40 uri. 

 

 

 

Zapisala: Doris Požar                                                 Primož Gustinčič,                                      

                                                                                  Predsednik Sveta staršev 

                              

                                                   


