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OSNOVNA ŠOLA 

KOMEN 

SVET 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 

 
Številka: 013/20/2017 
Datum: 2.10.2017 

 

 

Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 26. 9. 2017 ob 17.00 uri 

 

 

Prisotni: Jože Strnad, David Zega, Marjan Mržek, Zoran Spasenić,  Metka Žigon McCully, 

Primož Gustinčič, Ana Masten, Mihaela Bernetič Perhavec, Barbka Mahnič, Evgen Suban 

Opravičeno odsotni:  Metka Paljk 

 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Doris Požar – tajnik VIZ 

 

Dnevni red:  

    
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika sestanka zadnje redne seje z dne 5. 6. 

2017. 
 
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2016/2017. 
 
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
 
4. Obravnava in potrditev predloga dodatnih sistemizacij. 
 
5. Imenovanje pritožbene komisije. 
 
6. Seznanitev o dopolnitvi in spremembah akta o sistemizaciji delovnih mest v OŠ 

Komen. 
 
7. Pripombe, predlogi, pobude. 
 
8. Razno: razvojni načrt. 

             

Ad 1 

Predsednik Sveta šole Zoran Spasenić je prebral dnevni red. Člani sveta so z dvigom rok potrdili 

predlagani dnevni red. Predsednik je v nadaljevanju prisotne pozval k podaji pripomb na 

dopolnjen zapisnik zadnje redne seje z dne 5. 6. 2017. Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili Zapisnik zadnje seje sveta šole z dne 5.6.2017. 
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Ad 2 

Ravnateljica je predstavila Letno poročilo LDN za šolsko leto 2016/2017. V šolskem letu je 

bila  posebna pozornost namenjena  izvajanju dogovorjenih aktivnosti za izboljšanje kvalitete 

učno-vzgojne prakse in posledično rezultatov na NPZ.  Izvajale so se aktivnosti v zvezi z 

uresničevanjem nacionalnega okvira in strateških dokumentov »Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij«. Rezultati NPZ so bili nad republiškim nivojem, 

tekmovanja iz znanja so potekala skladno z načrti, uspešnost učencev na tekmovanjih je bila 

zelo visoka. 

 

Redno investicijsko vzdrževanje objektov je vključevalo pleskanje prostorov, zamenjavo 

dotrajanih in pokvarjenih elementov. V POŠ Štanjel so bile kupljene garderobne omare zaradi 

večjega števila učencev. Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki jih je namenila 

ustanoviteljica –Občina Komen v višini 15.000 € so bila porabljena že meseca avgusta. 

 
Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letno poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 

2016/2017.  

 

Ad  3 

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018, ki je bil že obravnavan 

na sestanku učiteljskega zbora in svetu staršev dne 25.9.2017 ter izhaja iz ambiciozne vizije.  

 

Posebna pozornost bo namenjena dvema področjema izboljšav, in sicer učenju in poučevanju 

ter klimi in kulturi s spodbujanjem razvoja socialnih kompetenc in odgovornostjo za lastna 

dejanja.. 

 

Šola bo sodelovala v shemi šolskega sadja in letos tudi v shemi šolskega mleka. 

 

V LDN so opredeljeni vsi dnevi dejavnosti, dodatni, dopolnilni pouk, jutranje varstvo, interesne 

dejavnosti in šolski projekti. Letošnjo raziskovalno nalogo z naslovom Voda piše zgodbe na 

Krasu vodi Vojko Franetič. 

 

Učenci centralne in podružnične šole bodo sodelovali na kulturnih, športnih in družabnih 

prireditvah v šoli in izven nje in tako popestrili dogajanje v kraju in občini. Dne 1.12.2017 bo 

na OŠ Komen organiziran Dobrodelni koncert. Dan šole bo organiziran dne  20.4.2017. 

 

Ravnateljica je povedala, da se spremlja stanje radona s posebnimi napravami do začetka 

oktobra 2017. Telovadnica je premajhna, s samo sanacijo podov se težav z radonom ne bo 

rešilo. V letu 2018 se načrtuje prenova sanitarij in kuhinje na matični šoli v Komnu. Potrebna 

bi bila tudi energetska sanacije šole, saj so velike toplotne izgube. 

 

Ravnateljica je povedala, da je želja šole tudi ureditev doživljajskega igrišča in preureditev 

učilnic v pritličju z vrati za izhod iz njih. 

 

Sklepi:  

1) Za prvo naslednjo sejo sveta šole se pridobi dokumentacija z načrtom kuhinje. Člani sveta 

šole se seznanijo z načrtom kuhinje v OŠ Komen. 

2) Občina Komen preveri rešitev za ustrezno energetsko sanacijo šole. 

3)   Svet šole ugotavlja, da so v OŠ Komen glede na dotrajanost šolskih prostorov potrebna 

večja finančna sredstva za stroške vzdrževanja, in sicer v dodatni višini cca 4.000 €, poleg že 
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namenjenih 15.000 €.  Člani sveta šole apelirajo na Občino, da se stroški vzdrževanja  na letni 

ravni ne zmanjšujejo, ampak se zaradi dejanskih potreb povečujejo in tako tudi planirajo v 

proračunskih postavkah.  Za stroške vzdrževanja zagotovi Občina Komen dodatna sredstva.  

  

Ad 4)  

Člani sveta šole so seznanjeni s predlogom dodatnih sistemizacij na OŠ Komen in POŠ Štanjel. 

 

Sklep: Soglasno je bil potrjen predlog dodatnih sistemizacij. 

 

Ad 5)  

Ravnateljica je predstavila imenovana kandidata v pritožbeno komisijo s strani sveta staršev, in 

prosila za potrditev celotne komisije, ki jo je Svet šole dolžan imenovati po 60.c členu ZOŠ.  

 

Sklep: Soglasno je potrjena pritožbena komisija v sestavi: 

o Dragica Ukmar Kodelja, Mirjam Rončel, Vojko Franetič, Alenka Grmek, 

Tanja Spačal – člani UZ Komen 

o   Jožica Randl, Januša Stibilj,  Jernej Krečič – člani OŠ Branik. 

o   Karmen Čuk,  Igor Jerič - predstavnika staršev.      

 

Ad  6) 

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost VIZ je ravnateljica člane sveta 

seznanila z dopolnitvami in spremembami  akta o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Komen v 

zvezi z realizacijo odprave plačnih anomalij. Z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

VIZ se tako odpravljajo plačne anomalije pri vrednotenju posameznih delovnih mest, ki so 

uvrščena v izhodiščni plačni razred do vključno 26. plačnega razreda. 

 

Ad 7) 

Člani sveta šole s o bili seznanjeni s problematiko prevozov šolskih otrok. Vozila (avtobusi) so 

neprimerna - ni dovolj sedežev za vozače, na zadnjih sedežih ni varnostnih pasov, vozila niso 

vzdrževana (čiščena),  odnos  nekaterih voznikov je aroganten, … 

 

Sklep: 

Občina Komen naj preveri ali vozila (avtobusi) ustrezajo vozilom v skladu z navedbami 

v razpisni dokumentaciji in prevoznika seznani z anomalijami.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.10  uri. 

 

 

 

 

Zapisala                                             Predsednik sveta šole:  

Doris Požar                                                                                               Zoran Spasenić 
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