
ZAPISNIK 

sestanka Sveta staršev OŠ Antona Šibelja-Stjenka KOMEN 
z dne 25. 9. 2013 

 
Prisotni: Po listi prisotnosti, manjkali vsi predstavniki staršev podružnice Štanjel  

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Sveta staršev (novi predstavniki), izvolitev 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 

2012/13, mnenja, predlogi. 
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2013/14, mnenja, predlogi. 

6. Imenovanje predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada. 
7. Predlogi, pripombe, mnenja staršev  s 1. roditeljskega sestanka. 
8. Razno: 

 
Ad 1) Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni z dvigom rok potrdili predlagani dnevni red. 
 

Ad 2) Svet staršev se je dopolnil z novimi predstavniki  in namestniki: 
      1. razred- Martina Suban                                                  Terezija Žigon 
      5.   razred                                                                          Tjaša Kavčič     

7. a          - Silvestra Ščuka                                                               Marjan Mržek 

7. b          - Samo Milanič                                                 Bojan Novak             
8. razred – Marija Umek                                                   Mojca Bric 
1. + 2. Štanjel-                                                                   Aleš Žerjal 
3. + 5. Štanjel- Mojca Fabjan                                            Tina Furlan 
6.        Štanjel- Davorin Mesesnel 

 
Sklep: 
Za namestnico predsednika Sveta staršev OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen so starši 
soglasno potrdili gospo Marijo Umek. 
 

Ad 3) ravnateljica je pojasnila posamezne točke iz predlagane zapisnika. Starši so predlagali, 

da Svet šole ponovno obravnava problematiko prometne ureditve v Štanjelu s poudarkom na 
možnosti upočasnitve prometa s hitrostnimi ovirami. 
       Sklep: Potrdi se zapisnik sestanka Sveta staršev OŠ antona Šibelja-Stjenka komen z dne 
5. junija 2013. 
 
Ad 4) Sklep: 

Potrdi se  predlog Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2012/13. 
 
Ad 5) Po predstavitvi predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14 so straši 
izglasovali sklep: V šolskem letu 2013/14 se na šoli izvede Dobrodelni koncert, Miklavževega 
sejma pa ne (vsako drugo leto).  
          Sklep: Potrdi se Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 v predlagani obliki (z 

upoštevanjem predhodnega sklepa).    
 



Ad 6) Sklep: V upravni odbor šolskega sklada se namesto gospe Petje Grmek potrdi gospo 

Tjašo Stipanič. 
 
Ad 7) Predstavniki staršev so poročali o mnenjih, pripombah in predlogih z roditeljskih 
sestankov:  

- Učitelji naj bolj dosledno uresničujejo zapisane ukrepe iz Pravil šolskega reda.  

- V jesenskem času naj se na spletni strani ponovi anketo o prehrani.  

- Za sklicane izredne sestanke naj se elektronsko zagotovi  potrditev prisotnosti. 

-  Tudi starši učencev bodočega 1. razreda naj imajo možnost izbire delovnih zvezkov različnih 

ponudnikov (ne le Kopije nove). 

- Učitelji naj bodo dosledni pri vpisovanju domačih nalog v e asistenta, saj nekateri starši 

plačujejo pakete, ki vključujejo tudi to opcijo. 

- Na spletu naj bo obvestilo o še ne delujočem modulu Prehrana, ki bo omogočal elektronske 

odjave/ prijave  učencev na prehrano. 

- V 2. razredu naj se dosledno izvajajo ukrepi za izboljšanje discipline v razredu.  

- Spletni koledar naj bo aktualen. 

- Dileme okrog organizacije šol v naravi so bile s strani ravnateljice pojasnjene.  

- Predlog, da bi tudi za učence  nižjih razredov na šoli nabavili likovni material, naj se preveri na 

roditeljskih sestankih v februarju. 

- V 7. razredu je potrebno sprotno in striktno reševati problematiko nediscipline in odnosov.  

- O prometni ureditvi v okolici šole naj se seznani Svet šole in pridobi mnenje o trenutnem 

stanju glede reševanja pereče problematike.  

- Vloga za pridobitev sredstev iz šolskega sklada je zbirokratizirana in bi jo kazalo poenostaviti. 

- Mnenje staršev o oblikovanju skupin pri TIT v 8. razredu (mešano in ne po spolu) je bilo 

ustrezno pojasnjeno (podaljšanje urnika, učenci med poukom prosti).  

Ad 8) Že obravnavano v predhodni točki. 
 
 

Sestanek je bil zaključen ob 18.20 uri. 
 
Zapisala: Nives Cek                                                                             Predsednik Sveta staršev:  
                                                                                                             Sebastjan Birsa         


