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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:28.9.2009 
 
Z A P I S N I K 
 
seje sveta staršev z dne 28. 9. 2009 ob 17.30 v šolski zbornici  
 
 
Prisotni: Katarina Pleško, Stane Švigelj, Lilijana Godnič, Iris Žvanut, Tatjana Čigon, Elisabetta 
Tenze, Edvard Grmek, Primož Gustinčič, Davorin Mesesnel, Petja Grmek, Ana Kobal 
                
Opravičeno odsotni:  Ingrid Tragin, Mojca Železnik Buda,  
 
Ostali prisotni: Nives Cek- ravnateljica, Dragica Ukmar Kodelja 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  
2. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje.  
3. Obravnava Letnega poročila o uresničitvi LDN  za šolsko leto 2008/09, mnenja, 

predlogi.  
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10, mnenja, predlogi. 
5. Poročilo o delu v šol. letu 2008/09, Plan dela Sveta staršev za šol. leto 2009/10. 
6. Predlogi, pripombe, mnenja staršev s 1. roditeljskega sestanka. 
7. Obravnava predloga o spremembi Hišnega reda-bicikli. 
8. 1. šolski dobrodelni koncert. 
9. Nabor družbeno koristnih del kot priloga pravil šolskega reda 
10.  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 2.7.2009 soglasno potrdili. 
 
K točki 3 
Ravnateljica in pomočnica sta podali letno poročilo. Povedali sta, da so bili med letom vsi učenci 
povabljeni na pogovorne ure z razrednikom, poročila so shranjena v mapi otroka. Starši imajo 
vpogled vanjo na pogovornih urah. Tudi vpogled v rezultate NPZ je možen eno leto, podaja ugovor 
pa samo na dan, ko so starši vabljeni k ogledu razultatov. 
 
SKLEP 1: Svet staršev se je seznanil z letnim poročilom za šolsko leto 2008/2009 in daje nanj 
pozitivno mnenje.  
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K točki 4 
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt (LDN) za šol. leto 2009/2010. Starši predlagajo, da se 
v plan investicijskega načrtovanja doda še nabava igral in zaščitih tal pod njimi, ker so stara igrala 
iztrošena in neuporabna. Prihaja namreč do situacije, ko imajo otroci iz vrtca igrala na svojem 
igrišču, potem pa ob prihodu v šolo, le-teh nimajo več. 
Starši tudi predlagajo, da šola pristopi k iskanju možnosti za ogrevanje, hlajenje in prezračevanja 
šole z obnovljivimi viri.glede na ugodno geografsko lego šole.  
 
SKLEP 2: Svet staršev se je seznanil z LDN , dodal dopolnila in daje nanj pozitivno mnenje. 
 
K točki 5 
Stane Švigelj kot predstavnik staršev v svetu šole je prebral poročilo o delu Sveta staršev v 
preteklem šolskem letu in predstavil program dela za 2209/2010. Po razpravi je svet sprejel: 
 
SKLEP 3: Sprejme se Poročilo o delu sveta staršev za šolsko leto 2008/2009 in Program dela sveta 
staršev za šolsko leto 2009/2010 
 
K točki 6 
Starši v več razredih predlagajo, da se v garderobo namesti klopi. Otroci se trenutno obuvajo sedeči 
na tleh. 
Gospa Tenze iz 3. razreda predlaga, da dobijo otroci pijačo tudi izven časa malice. Starši 
predlagajo, naj dežurni učenec v razred pripelje voziček s pijačo 4. ali 5. šolsko uro vsaj, kadar je v 
šoli vroče ali je suh zrak pozimi. 
Starši ugotavljajo, da garderobne omarice nimajo prezračevalnih odprtin. Predvidevajo težave pri 
sušenju mokre obutve in zračenju prepotene obutve. Ravnateljica se bo pozanimala pri proizvajalcu, 
kako je zamišljeno zračenje omaric. 
Starši predlagajo, da na spletni strani posamezen učitelj pusti obvestilo, če bo odsoten na 
dopoldanskih pogovornih urah. 
Starši devetošolcev povprašujejo za možnost krožka nemškega jezika. 
Starši ugotavljajo, da spletna stran ni posodobljena. Ravnateljica se opraviči, ker je zaradi obilice 
drugega dela na šoli spletna stran malo na stranskem tiru in  obljubi čimprejšnje ažuriranje. 
Starši predlagajo uporabo podlog za mesenje testa pri gospodinjstvu. Sedaj učenci mesijo testo na 
mizah. 
 
K točki 7 
Zaradi formalnih razlogov, se skladno s sklepi s Sveta staršev dne 2.7.2009 na dnevni red uvrsti 
točka o spremembi pravil šolskega reda, ki se nanaša na prihod učencev v šolo s kolesi. 
 
SKLEP 4: Na predlog staršev, po pridobitvi pozitivnega mnenja na sestanku učiteljskega zbora dne 
16.9.2009 ter pozitivnega mnenja na sestanku sveta staršev dne 28.9.2009 se svetu šole predlaga 
spremembo 4. odstavka 4.3 točke Hišnega reda, ki naj se glasi: 
Učenci lahko prihajajo v šolo s kolesi, pri čemer prevzemajo odgovornost za lasno varnost. 
Šola ne prevzema odgovornosti za kolesa. 
 
K točki 8 
Priprave na dobrodelni koncert potekajo po načrtu. Gospa Tenze je prinesla plakate, katerih nekaj 
razdelimo članom Sveta staršev, da jih obesijo po svojih krajih. 
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K točki 9 
Ravnateljica predstavi seznam družbeno koristih del za učence, s katerimi si lahko izbrišejo vzgojni 
ukrep - vpis. Starši se strinjajo, da izraz družbeno koristno delo ni ravno primeren in predlagajo 
izraz oblika pomoči. 
 
 
 
K točki 10 
 
Ni bilo pripomb. 
 
Predsednik sveta staršev gospod Stane Švigelj je zaključil sejo ob 20.30. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednik sveta staršev: 

      Katarina Pleško     Stane Švigelj 


