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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA STARŠEV  
10. 5. 2022 ob 17.00 uri 

 
 
Seja je potekala v večnamenskem prostoru OŠ Sežana, Kosovelova ulica 6.  

 

Prisotnost je bila vodena na seznamu prisotnih, ki je priloga tega zapisnika. 

 

Prisotni 

predstavniki 

oddelkov 

1.A – Marina Kontelj, 1.B – Sašo Popovič, 1.C – Arijana Cengle, 2.A – Nataša Sever 

Božeglav, 2.B – Janja Kodrič, 2.C – Polona Rožman, 2.D – Sergej Iskra, 3.A – Gregor 

Bratož,  4.B – Jana Žnidaršič, 4.C – Mojca Zadkovič, 4.E – Anja Tisel Zadnik, 5.A – 

Saša Kovačič, 5.B – Loredana Vidmar, 5.C – Marko Spetič, 6.A – Franko Seražin, 

6.B – Andrea Marsetič, 6.C – Biljana Ferfolja Aranđelović, 6.D – Katja Dekleva Sila, 

7.A – Kristina Pavlič Hreščak, 7.B – Dragana Karakaš, 7.D – Astrid Bastianelli, 8.B – 

Zdravko Slavec, 8.C – Rudolf Pečar, 8.D – Božo Grmek, 8.E – Iva Šimetić, 9.C – 

Davorin Kočevar 

Opravičeno 

odsotni 

1.D – Vesna Družanović, 3.B – Janja Pahor Mohorič, 3.C – Sašo Bole, 4.A – Nataša 

Bajt Mugoša, 4.D – Helena Bizjak, 5.D – Sandra Pajer,  7.C – Renata Gerželj, 8.A - 

Almira Handukić, 9.A – Slavica Čok, 9.B – Nuša Pilić, 9.D – Debora Mezgec, 1., 2.L 

– Jernej Fonda, 3., 5.L – Andrej Muha 

 

 

Sejo je sklical predsednik sveta staršev. Seje se je udeležilo 26 predstavnikov, seja je bila sklepčna. 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Predavanje na temo medvrstniškega nasilja (izvaja ga. Ingrid Klemenčič) 

3. Potrditev zapisnikov 3. in 4. seje sveta staršev (dopisni seji) 

4. Podaja soglasja k skupni nabavni ceni učnega gradiva 

5. Pobude in vprašanja predstavnikov sveta staršev 

6. Razno 

 

K točki 1)  

Potrditev dnevnega reda 

 

K dnevnemu redu ni bilo predlaganih sprememb, zato je bil dnevni red soglasno potrjen. 



 Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana  

Matična številka: 5210429 

TRR: 0110 0600 8333 972 

ID številka: SI94094306 

 

 

 

   Oblikujemo vrednote. 

 

 

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana  

Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890 

 

 

K točki 2) 

Predavanje na temo medvrstniškega nasilja (izvaja ga. Ingrid Klemenčič) 

 

Na podlagi pobude v.d. ravnatelja je ga. Ingrid Klemenčič za predstavnike sveta staršev izvedla 

predavanje na temo medvrstniškega nasilja. Vsebina predavanja se je nanašala na prepoznavo znakov 

nasilja med vrstniki ter predvsem na pravilno ukrepanje ob zaznavi le tega. Sklepna misel predavanja 

je bila, da se je potrebno o medvrstniškem nasilju pogovarjati, ob njegovi zaznavi pa spregovoriti. V šoli 

naj se starši najprej obrnejo na razrednika, prav tako pa so v šoli za to usposobljene strokovne osebe.  

 

 

K točki 3) 

Potrditev zapisnikov 3. in 4. seje sveta staršev (dopisni seji) 

 

Predsednik sveta staršev je prisotne seznanil, da je potrebno skladno 15. čl. poslovnika sveta staršev 

zapisnike dopisnih sej potrditi na naslednji redni seji. Zapisniki so bili posredovani predstavnikom z 

vabilom. 

 

Podan je bil predlog sklepa:  

Svet staršev potrjuje Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 1. 4. 2022 in Zapisnik 4. seje sveta staršev z 

dne 11. 4. 2022. 

 

Na podlagi glasovanja svet staršev sprejme sklep: 

Svet staršev potrjuje Zapisnik 3. seje sveta staršev z dne 1. 4. 2022 in Zapisnik 4. seje sveta 

staršev z dne 11. 4. 2022. 

Sklep je sprejet s šestindvajsetimi (26) glasovi »ZA« in nič (0) glasovi »PROTI«.  Vzdržal se ni nihče. 

 

 

K točki 4) 

Podaja soglasja k skupni nabavni ceni učnega gradiva 

 

Seznam predlaganega učnega gradiva s cenami je bil poslan predstavnikom z vabilom. Seznam gradiva 

je predstavila predstavnica šole ga. Sandra Furlan. Predlagano učno gradivo je bilo cenovno 

ovrednoteno. Za prvo triado tako ostajajo delovni zvezki brezplačni. V četrtem razredu se cena gradiva 

glede na predhodno leto zniža za cca. 18 EUR, v 5. in 6. se poviša za cca. 4 EUR. V 7. in 8. razredu se 

cena zniža za cca. 4 – 6 EUR, v 9. razredu se zniža za cca 24 EUR. V večini razredov se tako cena 

delovnih zvezkov zniža. 

 

Dodatnih vprašanj na predstavitev ga. Furlan ni bilo. 

 

Seznam delovnih zvezkov za nakup bo po potrditvi na svetu zavoda objavljen na spletnih straneh šole. 
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Predsednik je dal na glasovanje sklep: 

Svet staršev daje soglasje k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2022/23.  

Sklep je sprejet s šestindvajsetimi (26) glasovi »ZA« in nič (0) glasovi »PROTI«.  Vzdržal se ni nihče. 

 

 

K točki 5) 

Pobude in vprašanja predstavnikov sveta staršev 

 

Podana je bila pobuda, da se za otroke prve triade omogoči prostor za logopeda v šoli. Gre za 

problematiko, da se je logoped, h kateremu so otroci napoteni z zdravstveno napotnico preselil v 

prostore blizu Kosovelove knjižnice. Otroci iz prvega razreda morajo skladno z zakonom iz šole oditi v 

spremstvu staršev oz. skrbnikov, saj sami ne smejo zapustiti šole. Obravnave pa potekajo v času, ko 

so starši še v službi. Prav tako je z vidika varnosti bolje, da se otroci 2. in 3. razreda na lokacijo ne 

odpravljajo sami. Podana je bila pobuda, da bi šola omogoči uporabo ene učilnice v času po pouku, da 

otrokom ne bi bilo potrebno zapuščati šole. V.d. ravnatelja bo na podlagi pobude predstavnikov sveta 

staršev stopil v kontakt z logopedinjo in sporočil ali je mogoče zagotoviti prostor v šoli. 

 

 

K točki 6) 

Razno 

 

a. Predstavnica je izpostavila problem poučevanja v 6. razredu, kjer poučujejo učitelji razrednega 

pouka. Ne glede na dejstvo, da je zakonsko to dopustno, bi morala biti to bolj izjema kot pravilo. Snov 

je v 6. razredu snov že precej specifična in bi bilo ustrezneje, da bi vsaj pri matematiki, slovenščini in 

angleščini snov podajali učitelji predmetne stopnje. V.d. ravnatelja je ob tem povedal, da se tega 

problema zavedajo in da je to dejansko posledica kadrovske stiske. Pove, da na »trgu« iščejo ustrezne 

učitelje vendar jih ni. Tako pr. Iščejo učitelja fizike, ki ga ne morejo dobiti v celi Sloveniji. Prav tako je 

težko dobiti druge predmetne učitelje, pri čemer nato nastane manjko v 6. razredu. Pove, da se bo 

šola sicer trudila iskati rešitve v smeri zagotavljanja učiteljev vendar tega glede na razmere na 

kadrovskem trgu ne more zagotoviti. 

 

b. V.d. ravnatelj je podal predlog, da bi lahko šola kupila pripomočke za likovni pouk, pri čemer so 

na podlagi preverjanj ugotovili, da bi zaradi velikega količinskega popusta lahko ta material pridobili 

ceneje, kot ga starši sedaj posamično kupujejo v knjigarnah. V okviru razprave so predstavniki 

izpostavili problem, da se nekateri pripomočki ne porabijo vsako leto, kot na primer voščenke, škarje, 

ipd. in ne bi bilo potrebno vsega kupovati. V razpravi smo ugotovili, da predstavniki sveta staršev 

pozdravljajo pobudo v.d. ravnatelja vendar bi bilo potrebno pridobiti soglasja staršev ter jih seznaniti s 

predvidenim stroškom oz seznamom potrebščin za nakup. Starši namreč nekatere potrebščine 

morebiti že imajo in jih ne bi potrebovali podvajati. 
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c. V.d  ravnatelja je podal predlog, da se v okviru predmeta likovna umetnost od 6. razreda naprej 

(kot je to praksa preteklih let) potrebščine za izvedbo predmeta kupi šola, ki jih zagotavlja učencem 

tekom šolskega leta. Šola staršem izda položnice za povrnitev stroška nakupa. 

 

Predsednik je dal na glasovanje sklep: 

Svet staršev daje soglasje, da šola kupi gradiva pri predmetu LUM od 6. razreda. Starši za 

poravnavo stroška nakupa prejmejo položnico.  

Sklep je sprejet s šestindvajsetimi (26) glasovi »ZA« in nič (0) glasovi »PROTI«.  Vzdržal se ni nihče. 

 

 

d. V.d  ravnatelja je predstavnike sveta staršev seznanil, da v šoli razmišljajo o spremembi ure 

začetka pouka. Šola se namreč zaradi vse večjega števila otrok sooča s problematiko nezmožnosti 

zagotovitve normalnega časa za izvedbo kosila. Tako se trenutno razmišlja, da bi pouk v naslednjem 

šolskem letu začenjal ob 7.40 uri, ura zaključka pouka bi bila enaka kot do sedaj. S prilagajanjem časa 

odmorov pa v šoli nastal dodaten čas, v katerem bi se otroci udeležili kosila. Trenutno glede 

navedenega še potekajo pogovori tako s prevozniki, kot z drugimi šolami (tudi srednjo šolo), prav tako 

se glede navedenega posvetujejo tudi zaposleni. Trenutno odločitev glede zgodnejšega začetka 

pouka še ni potrjena, bo pa vodstvo šole o tem nedvomno starše obveščalo neposredno. V.d. 

ravnatelja ob tem sporoči, da je to najmehkejši ukrep, ki ga šola trenutno lahko sprejme za 

razbremenitev šole ter jedilnice v času kosila. Kot alternativna skrajna možnost bi lahko bila tudi 

uvedba dvoizmenskega pouka, o čemer pa še ne razmišljajo. 

 

Svet staršev se je seznanil z možnostjo predčasnega začetka pouka ob 7.40 uri in načeloma podpira 

pobudo vodstva šole saj se zaveda, da je prostorska stiska v šoli velika in je tak ukrep sprejemljiv.  

 

Ostale razprave ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri 

        

        Predsednik sveta staršev 

                    mag. Sergej Iskra 

 


