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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

 
z dne 28. 5. 2019, ob 17.00 uri v zbornici OŠ Komen 

 
Prisotni na sestanku: 

1. a             Nina Rogelja 

2. a  Barbara Uršič 
3. a  Valter Buda  
4. a  Peter Trampuž 

5. a  / 
6. a  Marjeta Volčič  

7. a  Agata Masten 
7. b  Sonja Žežlina 
8. a  Viljem Perdec 

9. a             Alenka Fakin  
9. b  / 
           

1. b  / 
2. b + 4. b / 

3. b  Metka Žigon McCully  
5. b  Marjan Mržek 
6. b            Igor Jerič 

 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Doris Požar – tajnica šole, Vlasta 

Metlikovec – učiteljica slovenskega jezika, knjižničarka 
 
 

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 šolsko leto 

2019/20 ter pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno  

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 

4. Soglasje k predlogom: 

-  o razširitvi programa - predmetnika na podlagi RU,  

- financiranje ločenega izvajanja predmetov v kombiniranih oddelkih v 

Štanjelu s strani ustanoviteljice. 

5. Pobude in predlogi. 

6. Razno. 
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Ad 1) 
Po ugotovitvi sklepčnosti so prisotni soglasno potrdili predlagani dnevni red 

sestanka. 
 

Ad 2) 
Člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik zadnje redne seje Sveta staršev. 
 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje redne seje Sveta staršev z dne 25. 9. 

2018. 
 

Ad 3) 
Člani Sveta staršev so obravnavali predlagani izbor delovnih zvezkov in učnih 

gradiv za prihodnje šolsko leto. Ravnateljica in knjižničarka Vlasta Metlikovec 
sta predstavili izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 
s strani učiteljev ter cene gradiv po posameznih razredih. V primerjavi s 

preteklimi leti ni bistvenih zamenjav delovnih zvezkov in učnih gradiv. 
 
Članico Sveta staršev Metko McCully je zanimalo, zakaj delovni zvezek 

Računanje je igra ni obvezno gradivo. Ravnateljica je pojasnila, da je delovni 
zvezek dodatno gradivo, namenjeno vajam doma. V seznamu ni navedeno, ker 

nima značaj delovnega zvezka. Starši se lahko sami odločijo o uporabi 
dodatnih gradiv in njihovi nabavi. 
 

Metka McCully je še povedala, da se ji zdi delovni zvezek za Domovinsko in 
državljansko kulturo in etiko odveč in nepotreben. Ravnateljica je pojasnila, 

da je gradivo res kvalitetno, namenjeno je zagotavljanju široke razgledanosti 
posameznega učenca. 
 

S strani staršev je bila izpostavljena kritika glede učbenikov za zgodovino (iz 
učbenika se ni mogoče učiti) in etiko (učbenik napisan za raven fakultete).  
 

Starši so bili mnenja, da so učitelji izbrali delovne zvezke in učbenike gotovo 
v dobrobit poučevanja in znanja učencev. 

 
Sklep: Potrdi se predlog izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za 
prihodnje šolsko leto, starši dajejo  pisno soglasje sveta staršev za skupno 

nabavno ceno  delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 
 

Ad 4) 

Ravnateljica je predstavila predlog o razširitvi predmetnika na podlagi 
razredne ure v šolskem letu 2019/2020. Učenci bi tako tudi v prihodnjem 

šolskem letu imeli 1 uro razredne ure tedensko,  namesto ½ ure.  
Za šolsko leto 2019/2020 je predvidena organizacija pouka v štanjelski 
podružnici tako, da bi v Štanjelu ohranili 1. in 2. triletje. V novem šolskem 
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letu bo v Štanjelu 1 kombiniran oddelek (3. + 5. razred) in 4 samostojni 
oddelki. 

 
Ker želimo vsem učencem omogočiti kar se da kvaliteten pouk, bi se lahko 

temu cilju optimalno  približali z ločenim poučevanjem, v obsegu 20 ur ločeno, 
za 3. in 5. razred. V finančnem načrtu je predvideno 24.000 € potrebnih 
sredstev. Šola bo za ohranitev kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela na šoli in 

realizacijo predlaganega programa zaprosila za dodatno financiranje Občino 
Komen. 
 
Sklepa:  
a) Soglasno se potrdi predlog o razširitvi predmetnika na podlagi 

razredne ure v šolskem letu 2019/2020. 
b) Soglasno se potrdi predlog financiranja ločenega izvajanja predmetov 
v kombiniranih oddelkih v Štanjelu s strani ustanoviteljice. 

 
Ad 5) 

 

Starši so podali naslednje pripombe in predloge: 
 

-   1.a razred;  

Pripombe, predlogi:  

1) Starše 1. razreda zanima, zakaj sta bila v letošnjem šolskem letu 

organizirana samo 2 sestanka sveta staršev. V preteklosti jih je bilo več.  

Ravnateljica je pojasnila, da lahko pobudo za organizacijo sestanka dajo tudi  

staršev. Ker ni bilo večjih potreb, dodatni sestanki niso bili potrebni. 

2) Starše moti usmerjenost šole v potrošništvo, s tem, ko so učenci prejeli 

reklame in vstopnice za Mini moto in Cirkus z brezplačno vstopnino za učence. 

Ravnateljica je pojasnila, da bo šola v prihodnje še bolj pozorna na tovrstne 

reklame, da jih učenci ne bodo prejemali. 

3) Starši niso bili predhodno obveščeni o organiziranem predavanju o Afriki za 

učence. Otroci so doma povedali, da morajo prinesti v šolo 2 € za navedeno 

predavanje.  

4) Učenci v prvi triadi dobivajo puding v plastičnih lončkih. Predlaga se 

zamenjava plastike za kartonsko embalažo. 

Ravnateljica je pojasnila, da se plastični lončki uporabijo izjemoma, ko pride 

do okvar pomivalnega stroja, sicer pa se tudi za napitke  za učence od 1. do 5. 

razreda uporablja lončke iz polikarbonata. 

5) Čistoča stranišč je velik problem, še posebej pri fantih. Predlaga se 

razkuževanje stranišč, v izogib pojava glist in uši. 
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Ravnateljica je povedala, da je čistilka v dopoldanskem času večkrat v kuhinji 

zaradi izpada delovne sile zaradi bolniških. Sicer so vsi šolski prostori redno 

in temeljito čiščeni, kar je potrdila tudi sanitarna inšpekcija. 

6) Starši opažajo, da so učenci v 1. razredu ob 11.40 uri že zelo lačni. 

Predlagajo, da bi bili izbirni predmeti po kosilu. 

Ravnateljica je povedala, da so učenci prve triade po kosilu zelo neodzivni, 6. 

šolsko uro bi bili tudi bolj utrujeni, zato bo šola ohranila izbrano organizacijo 

dela.  

7) Potrebna je ureditev prometa iz parkirišča pri šoli. Starši predlagajo ležečega 

policaja. 

8) Več staršev je opozorilo, da se izvaja nasilje nad učenci v podaljšanem 

bivanju. Skupina otrok zvleče otroke na hrib in jih kotali navzdol. Starši 

predlagajo izločitev nasilnih učencev iz podaljšanega bivanja. 

Ravnateljica je pozvala predstavnico 1. razreda, naj starši konkretno 

poimenujejo povzročitelja nasilja z imenom in priimkom in otroka nad katerim 

se nasilje izvaja. O tovrstnih problemih naj se sproti obvešča učitelje in 

vodstvo. 

9) Starši 1. razreda so z učiteljicama Tanjo in Agato zelo zadovoljni. Izreka se 

jim pohvala. 

10) Starši so z organizacijo dogodkov na šoli kot npr. obiski pisateljev, 

pesnikov, Dan ljubezni zelo zadovoljni. 

11) Pohvala šoli za ažurno objavljanje dogodkov na spletni strani šole. 

12) Starše je zanimalo, ali bo jutranje varstvo organizirano tudi v naslednjem 

šolskem letu za 2. razred. 

Ravnateljica je povedala, da bo jutranje varstvo organizirano tudi v prihodnjem 

letu za 1. razred, vključili pa bomo tudi otroke višjih razredov, ki bi potrebovali 

zgodnejše varstvo. 

 

-   2. a razred; 

Pripombe, predlogi;  

Starši predlagajo, da učenci v podaljšanem bivanju in učenci, ki obiskujejo        
interesne dejavnosti najprej naredijo nalogo, potem gredo ven. Pohvalili so 

učiteljico Zdenko Lah za pregledane domače naloge učencev v podaljšanem 
bivanju. Ravnateljica je povedala, da je prav, da gredo učenci v prvi triadi po 

pouku najprej ven, saj bi bilo nadaljevanje z delom zanje preveč utrujajoče in 
obremenjujoče. 
 

-   2. b razred; Ni pripomb, predlogov;  
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-   3. a razred; Ni pripomb, ni predlogov. 

- 3. b razred; 

 

Pripombe, predlogi;  

Izpostavljena je bila pripomba na organiziran Dan šole. Nekaterim staršem 
program ni bil najbolj všeč, nastopali so samo učenci iz Komna, nobeden 

iz Štanjela. Izpostavljena je bila pripomba glede kvalitete pouka angleškega 
jezika v prvi triadi.  
 

Ravnateljica je pojasnila, da je za poučevanje prve triade angleškega jezika 
potreben učitelj razrednega pouka z modulom iz zgodnjega poučevanja 

jezika. Ker se na objavljen razpis ni prijavil nobeden ustrezen kandidat, se 
je zaposlilo anglistko brez omenjenega modula. Prav tako učiteljici Mojca 
Uhernik Pipan in Darja Urh nimata pogojev za poučevanje jezika v prvi 

triadi. 
 
Predstavnica razreda, Metka McCully je pohvalila lepo oblikovane mozaike, 

ki so polepšali podružnično šolo v Štanjelu. 
 

- 4. a, b razred; Ni pripomb, ni predlogov. 

-    5. a razred; 

Pripombe, predlogi;  

Zaradi odsotnosti predstavnice sveta staršev je ravnateljica prebrala prejeto 
e-sporočilo, ki se nanaša pripombe staršev na prenatrpan urnik učencev, 

preveč učnih vsebin, ki predstavljajo balast. Nekatera snov je celo zastarela 
in ni več pravilna. Starše moti izvajanje ocenjevanja zadnji mesec, sploh v 

višjih razredih. Sprašujejo se o kvaliteti znanja. 
 
Izpostavljena je bila tudi pripomba, da so roditeljski sestanki za več 

razredov isti dan, ob isti uri. 
 
Glede ocenjevanja je ravnateljica pojasnila, da učitelji sledijo pravilniku o 

ocenjevanju, težava pa je v tem, da se učenci ne učijo sproti. Roditeljski 
sestanek je isti dan ob isti uri organiziran zgolj prvi. 

 
-   5. b razred; 

Pripombe, predlogi; 

Predstavnik staršev 5. b razreda je povedal, da so bili starši užaljeni, ker 
so na Dan šole nastopali zgolj učenci iz Komna. Dan šole je izpadel kot  dan 

matične šole. V bodoče se predlaga, da scenarist programa upošteva 
raznolikost nastopajočih učencev. 
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- 6. a, b razred; 

 

Pripombe, predlogi;  

Izpostavljene so bile pripombe glede izvedene zimske šole v naravi. Prvotno 
je bilo staršem predstavljeno, da bodo spali v hotelu, naknadno je sledila 

informacija, da bodo v koči. Med starši je prišlo do nezaupanja in 
nezadovoljstva. Učenci so se vrnili iz šole v naravi zadovoljni.  
 

     Izpostavljene so bile pripombe staršev za program Dneva šole glede   
     udeležbe nastopajočih učencev zgolj iz Komna. 

 
    Predstavnica staršev iz 6. a razreda, Marjetka Volčič je izpostavila, da je  
    vsakoletno podpisovanje E-asistenta ob začetku šolskega leta moteče. 

 
- 7. a razred; 

 

Pripombe, predlogi;  

Predstavnica razreda, Agata Masten, je preverila način izbora izvajalca za 

fotografiranje učencev. Ravnateljica je pojasnila, da šola pridobi 2 ponudbi, 
izbere ugodnejšega ponudnika. Izbran izvajalec je izdelal tudi šolsko 
publikacijo po ugodni ceni. 

 
- 7. b razred; 

 

Pripombe, predlogi;  

Pripomba glede manjkajočega vnosa 7. b razreda pri anketi za prehrano na 
spletni strani. 

 
- 8. razred; 

 

Pripombe, predlogi;  

Izpostavljena je bila pripomba staršev glede pisanja preverjanja znanja iz 

biologije v času šole  naravi. Učenci naj bi prepisovali test drug od drugega. 
Ravnateljica je pojasnila, da je bil test izveden popolnoma korektno v 
skladu s pravili in realizacijo ciljev.  

 
Pripomba staršev je, da se jedilnik na šoli večkrat spreminja. 

 
Predstavnik staršev, Viljem Perdec je pohvalil organizacijo izmenjave 
učencev, ki je potekala v aprilu, ko so bili učenci v Španiji in maju, ko je 

šola gostila španske učence. Čestital je šoli za zlato priznanje  pevskemu 
zboru, raziskovalno nalogo in 3 zlate medalje v projektu Turizmu pomaga 
lastna glava. 
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Ad 8)  
Pod točko razno je predstavnik sveta staršev, Marjan Mržek povedal, da si 

v Štanjelu starši  želijo izvedbo neobveznega izbirnega predmeta iz Tehnike. 
Veliko je prijavljenih, nimajo pa prostorskih pogojev in ne opreme. 

Predsednik sveta staršev predlaga preučitev prostorskih in ostalih 
možnosti z županom ustanoviteljice. 
 

Pod točko razno je ravnateljica Nives Cek povedala, da šola vse bolj 
razmišlja o izvedbi samo ene šole v naravi, ki jo je zakonsko dolžna izvesti. 
Na šolo prihajajo vse manj zrele generacije. Veliko težav je bilo z izvedbo 

šole v naravi v 2. razredu. Izvedena šola v naravi v 6. razredu je bila 
izvedena korektno, učenci so bili z njo zelo zadovoljni. 

 
Predstavniki staršev so bili mnenja, naj šola vseeno organizira šole v naravi 
in se ne ustraši mnenj posameznih staršev, saj predstavlja tovrstna oblika 

vzgojno-izobraževalnega dela kvalitetno obogatitev dela in pripomore k 
socializaciji otrok. 
 

Predstavnica sveta staršev, Nina Rogelja, je prosila za popravek priimka 
nadomestnega člana sveta staršev 1. a razreda Primoža Adamiča na spletni 

strani OŠ KOMEN. 
 
Predsednik sveta staršev, Marjan Mržek je povedal, da v proračunu Občine 

Komen ni investicije kuhinje, ker v letošnjem letu ne bo izvedbe. Kuhinja 
naj bi bila končana leta 2020. 

 
Mandat se je zaključil predstavnici staršev Alenki Fakin. Za konstruktivne 
predloge in aktivno sodelovanje se ji je ravnateljica ob zaključku iskreno 

zahvalila. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.10 uri. 

 
 
 
Zapisala: Doris Požar                                         Marjan Mržek,                                      
                                                                         predsednik Sveta staršev 

                              
                                                   

                                                                                                             

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=orToYFVVLbgzOM&tbnid=YWodi8Cp7ZlQ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmalgaja.si/&ei=fhTzU5iRCcrF0QXP44CYAw&bvm=bv.73231344,d.d2k&psig=AFQjCNH9kwmu4YTpgo81rv71Lm91PsdCYQ&ust=1408525737532157

