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4 
18:00 – 20:50 Zbornica OŠ 

Komen 

Martina Suban; Zoran Spasenić; Primož Gustinčič; Tjaša Cotič Komel; Silvestra Ščuka; Samo 
Milanič; Marija Umek; Miloš Kos; Mojca Fabjan; Sebastjan Birsa, Nives Cek ter Vlasta Metlikovec 

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. Analiza Dneva šole in drugih aktivnosti šole. 
5. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2014/2015. 
6. Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šolskem letu 2014/15. 
7. Pobude in predlogi. 
8. 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. 
 Po kratkem pregledu odprtih točk ter podanih pojasnilih s strani ga. Nives Cek (učiteljski zbor bil ponovno obveščen, 

da je potrebno striktno izvajati ukrepe iz pravil šolskega reda; vpisovanje v e-asistenta še ne teče najbolje predvsem 
vpisovanje domačih nalog; elektronska prijava/odjava malice teče; disciplina tako v 2. kot v 7. razredu zadovoljiva, kar 
se pozna tudi na učnem uspehu razredov  še naprej dobro delo učiteljev ter učencev; Svet šole ponovno razpravljal 
o prometni ureditvi v okolišu OŠ) bil sprejet  

 SKLEP 1; 
Zapisnik prejšnje seje Sveta Staršev se soglasno potrdi 

  
 

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. 

 Ga. Vlasta Metlikovec je predstavila izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2014/2015  
 Cene učbenikov ostajajo na istem nivoju kot za prejšnje šolsko leto. Za nekatere razrede so cene celo nižje. 
 Izpostavljena je bila problematika atlasov (obraba), ki se dajejo na uporabo s strani OŠ. Predstavljeno je bilo, da se 

atlasov ne more nadomeščati skozi učbeniški sklad. Cena enega atlasa = 35,00€  
 SKLEP 2; 

Vezano na atlase ter s ciljem rešitve nastale situacije se izvede: 
1. Predlaga se, da Občina Komen financira nakup 30-ih atlasov (donacija) 
2. V kolikor financiranje nakupa atlasov s strani Občine Komen ne uspe, naj se atlasi kupijo na račun 

OŠ Komen (preko šolskega sklada ali s kakega drugega konta finančnega načrta) 
3. Na prvem roditeljskem sestanku šolskega leta 2014/2015 dogovoriti uporabnino za atlase (6.,7. in 

8. razred) , s katero bi se v prihodnje obnavljalo količino atlasov v uporabi  
 SKLEP 3; 

Soglasno se potrdi predlagani izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv 

 
 

 

Ad4 Analiza Dneva šole in drugih aktivnosti šole. 
 Izpostavljen »incident« ob nerazumevanju ljudske pesmi s strani nekaterih staršev 
 Pripomba na nekoliko prenizko disciplino višjih razredov na sami prireditvi (nižji razredi bili v spremstvu učiteljic) 
 Pripomba vezana na težavo z ozvočenjem ter z »slabo vidljivostjo« 
 Splošna ocena POHVALNO. Pester in zanimiv program. Prav tako izdano glasilo OŠ Komen na visokem 

nivoju. 
 Ga. ravnateljica pove, da se razmišlja, da se v naslednjem šolskem letu izvede Dan šole v dvorani kulturnega doma 

Komen 
 SKLEP 4; 

Izvedba ter vsebina prireditve ob dnevu šole dobra. Izvesti , v kolikor le možno, naslednji dan šole v 
dvorani kulturnega doma Komen 

  

Ad5/6 Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2014/2015 ter Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na 
podlagi RU v šolskem letu 2014/15. 

 Ga. ravnateljica Nives Cek je predstavila predlog nadstandardnih programov v šolskem letu 2014/2015 s kratkim 
opisom predlaganih programov 

 Predlagala je tudi razširitev obsega predmetnika za 0,5 ure v vseh razredih za izvajanje razrednih ur. Dosedanje 
izvajanje le teh prinaša pozitivne rezultate. 

 SKLEP 5; 
Svet staršev soglasno potrdi predlog nadstandardnih programov ter predlog o širitvi predmetnika   

  

Ad7 Pobude in predlogi 
 Izrečena splošna pohvala učiteljskemu zboru OŠ Komen 

 

  

Ad8 Razno   
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 Želja/priporočilo OŠ Komen, da se obvestila o terminih za petje razpošiljajo vsaj 1teden prej Ocena ( ) 
 Ponovna pripomba po zaudarjanu iz WC-jev ki se nahajajo ob šolskem hodniku. Ravnateljica pove, da se iz WC-jev 

včasih res vijejo neprijetni duhovi in bo ponovno preverila stanje Ocena ( ) 
 Pouk angleškega jezika ter novi pristopi nove učiteljice. Ravnateljica pove, da s strokovnega vidika nima pripomb 

(osebno je hospitirala uri angleškega jezika, izvedena je bila tudi hospitacija med učiteljicama, ki poučujeta angleški 
jezik ). Novi prijemi za motivacijo (nagrajevanje učencev) so se v nekaterih razredi pokazali kot dobri. V prihodnje bo 
še vedno budno spremljala način dela pri urah angleškega jezika. 

 Pouk italijanskega jezika ni potekal v skladu s pričakovanji staršev. Ravnateljica pove, da se zaveda problema,  redna 
učiteljica Italijanskega jezika vrača s 01.09.2014 (predčasno zaključi porodniški dopust) 

 Izpostavljena je bila potreba učencev do dostopa WIFI OŠ Komen. V razpravi so se pokazali različni pogledi na to 
pobudo. Predlaga se da se o tej tematiki pogovori na naslednji seji Ocena ( ) 

 Predlagalo se je, da bi se nabor izbirnih predmetov v prihodnje skrčil. 
 Podana je bila izrecna pohvala učiteljici ga. Andreji Vidrih 
 Izpostavljeno je bilo, da imajo starši premalo informacij vezano na izmenjavo učencev s pobrateno šolo v Franciji. 

Ravnateljica pove, da je program že skoraj pripravljen in bodo starši o vsem pravočasno obveščeni. Predvidoma naj bi 
učenci OŠ Komen odšli v Francijo marca. Obisk učencev iz Francija pa naj bi se dogodil v oktobru Ocena ( ) 

 Izpostavljen problem(nesoglasja), ki je nastal pri uri telovadbe učencev 8. razreda. Ravnateljica pove, da je z dotično 
učiteljico že opravila razgovor na to temo. Ocena ( ) 
  

 Zaključek seje 
 Predsednik sveta staršev sejo zaključi ob 20:50 uri 

  

 
 
 
Zapisal 

Predsednik Sveta staršev OŠ Komen 
Sebastjan Birsa 

 


