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Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 27. 9. 2018 ob 17.00 uri 
 

 
Prisotni: Marjan Mržek, Zoran Spasenić, Primož Gustinčič, Ana Masten, 
Barbka Mahnič, Metka Paljk, Evgen Suban, Jože Strnad, Metka Žigon McCully 

 
Opravičeno odsotni:  Mihaela Bernetič Perhavec 
 

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

Dnevni red:  
    
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka redne seje 

in korespondenčne seje z dne 7. 5. 2018. 

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 

2017/18. 

3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. 

4. Obravnava in potrditev predloga dodatnih sistemizacij. 

5. Ugotovitve rednega inšpekcijskega nadzora. 

6. Potrditev notranjih članov upravnega odbora šolskega sklada.  

7. Obravnava in sprejem sprememb Vzgojnega načrta in Pravil šolskega 

reda. 

8. Pripombe, predlogi, pobude. 

9. Razno:  
             
Ad 1 

Predsednik Sveta šole Zoran Spasenić je uvodoma pozdravil člane sveta in 
prebral predlagani dnevni red, s katerim so se prisotni strinjali. Predsednik je 

v nadaljevanju prisotne pozval k podaji pripomb na zapisnik zadnje redne seje  
z dne 26. 2. 2018. Barbka Mahnič je podala pripombe na zapisnik. Dopolni se 
6. točka v zapisniku glede razgovora  o problematiki vandalizma v podružnični 

šoli v Štanjelu ter problematiki cestno prometnega krožišča na glavni cesti nad 
železniško postajo v Štanjelu. Zapisnik se dopolni tudi s prisotnostjo članice 
sveta Metko Paljk na seji Sveta šole dne 26. 02. 2018. Na zapisnik 

korespondenčne seje z dne 7. 5. 2018 ni bilo pripomb.   
 
Sklep: Člani sveta šole so ob predlaganih dopolnitvah soglasno potrdili 
zapisnik zadnje seje sveta šole z dne 26. 2. 2018 in zapisnik 
korespondenčne seje z dne 7. 5. 2018. 
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Ad 2 
Ravnateljica je predstavila Letno poročilo LDN za šolsko leto 2017/18.  

 
V šolskem letu 2017/2018 so se izvajale aktivnosti za izboljšanje kvalitete 

učno-vzgojne prakse in posledično rezultatov na NPZ. Rezultati NPZ so bili v 
9. razredu pri vseh predmetih nad slovenskim povprečjem, v 6. razredu pa pri 
dveh predmetih pod povprečjem. Dva učenca ponavljata razred. 

 
Med poletnimi počitnicami so se na šoli izvajala vzdrževalna dela.  V treh 
učilnicah je bil obnovljen parket, nabavljena je bila oprema (mize, stoli), v 

garderobi so zamenjane ključavnice. Nova pridobitev v kuhinji v Komnu je nov 
konvektomat.   

 
Člani sveta šole so bili pozvani k podaji pripomb na Letno poročilo LDN za 
šolsko leto 2017/18. Na Letno poročilo LDN za šolsko leto 2017/18 ni bilo 

pripomb. 
 
Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili Letno poročilo o uresničitvi 

LDN za šol. leto 2017/18. 

 

Ad  3 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19. 
Pripravljen je v skladu z zakonskimi določili. Opisani so kratkoročni in 

dolgoročni cilji za šolsko leto 2018/19.  
 

V LDN so opredeljeni splošni pogoji dela, kadrovski pogoji in delo organov šole. 
Natančno so predstavljene dejavnosti šole. Veliko je interesnih dejavnosti. 
 

Občina Komen je šoli ugodila  financiranje dodatnih ur  računalničarja 
informacijske dejavnosti v obsegu 20 %. 
 

Ravnateljica je ponovno opisala razmere v šoli. Telovadnica je premajhna, 
uradne meritve radona še niso znane,  v učilnicah so slabe razmere (poleti 

prevroče, pozimi prehladno), streha se sanira po delih. Gre za edino šolo daleč 
naokrog, ki ni energetsko sanirana. Nujno potrebna bi bila tudi že večkrat 
načrtovana obnova kuhinje.  

 
Člani sveta staršev so bili pozvani k podaji pripomb na Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2018/2019. 
 
Metka Žigon McCully je predlagala, da se ovrednoti najbolj prioritetne 

investicije šole.  
 
V razpravi so člani sveta šole predlagali ureditev razmer v učilnicah, in sicer z 

nakupom 16 klimatskih naprav za OŠ KOMEN in 4 klimatske naprave za POŠ 
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ŠTANJEL. S področja nabave učne tehnologije pa je potrebno odzračevanje 
omare za nevarne snovi-kabinet KEM-NAR. 

 
Sklepi:  

Št. 1) Med večja investicijsko-vzdrževalna dela se v Letni delovni načrt 
za šol. leto 2018/19 vključi nabava 20 klimatskih naprav za učilnice, 
in sicer 16 klimatskih naprav za OŠ KOMEN, 4 klimatske naprave za 

POŠ Štanjel. S področja nabave učne tehnologije je potrebno  

urediti odzračevanje omare za nevarne snovi-kabinet KEM-NAR. 
 

Št. 2) Starši so soglasno potrdili dopolnjen Letni delovni načrt za šol. 
leto 2018/19. 

 
Ad 4 
Ravnateljica je predstavila predlog dodatnih sistemizacij za zaposlene v šol. 

letu 2018/19. Podrobneje je predstavila financiranje dejavnosti s strani MIZŠ, 
zlasti v elementu financiranja ločenega izvajanja predmetov v kombiniranem 
oddelku v Štanjelu. 

 
Sklep: Soglasno je bil potrjen predlog dodatnih sistemizacij, ki jih 

financira Občina Komen (priloga). 
 
Ad 5 

Ravnateljica je člane sveta šole seznanila z ugotovitvami rednega 
inšpekcijskega nadzora za šolstvo in šport, ki se je vršil dne 11. 4. 2018 na OŠ 

KOMEN. Nadzor je potekal nad osnovno dejavnostjo šole, na razgovor pri 
inšpektorjih so bili povabljeni tudi nekateri učitelji. 
 

Prejeta opozorila: 
- Preveritev skladnosti dejavnosti v 4. členu odloka o ustanovitvi z 

dejanskimi dejavnostmi, ki jih izvaja šola. 

- Šola uporablja velike in male pečate, ki so po obliki in vsebini skladni z 

določilom 70. člena ZOFVI ter sledijo določbam Zakona o zavodih. Do 

odstopanj prihaja pri sedežu določenem z ustanovitvenim aktom, ki 

navaja kot sedež zavoda le naslov šole, brez kraja.  

- Šola je dolžna zagotoviti spoštovanje 60. e člena ZOŠ – vzgojno delovanje 

ter  uskladiti Pravila šolskega reda z veljavno zakonodajo. 

- Zagotavljanje javnosti ocenjevanja znanja učenca, ki se zagotavlja zlasti 

s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter napredovanje učenca. 

- Zagotavljanje spoštovanja 3. člena Pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki določa 

razlike med preverjanjem in ocenjevanjem znanja. 
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- Predstavnike šolskega sklada (notranje)  mora imenovati svet šole. 

Predsednik sveta šole Zoran Spasenić je na predstavljeno poročilo izrekel 

pohvalo šoli, saj gre za pozitivno poročilo in ni bilo ugotovljeno večjih napak. 
 
Ad 6 

 
Ravnateljica Nives Cek je seznanila člane sveta šole s člani upravnega  odbora 

šolskega sklada, ki šteje 7 članov, in sicer v sestavi: 
- Dragica Ukmar Kodelja, 

- Silvana Piculin, 

- Sonja Mušič, 

- Mojca Uhernik Pipan kot predstavniki šole  ter 

- Peter Trampuž, 

- Manula Nabergoj Furlan, 

- Marija Umek kot predstavniki staršev.  

 

Člani Sveta šole potrjujejo člane upravnega odbora šolskega sklada, ki 

je imenovan s strani šole.  

Sklep: Svet šole je soglasno potrdil člane upravnega odbora šolskega 

sklada – predstavnike šole. 
 

Ad  7 

Člani sveta šole so obravnavali Spremembe vzgojnega načrta in Pravila 
šolskega reda. 

 
Člani svet šole so se strinjali s predlaganimi spremembami, ki se nanašajo na 
pravila v varstvu vozačev, ukrepanje v primeru poškodb učencev ali njihovega 

slabšega počutja, prepovedi za učence.  
 
V predlagani spremembi vzgojnega ukrepanja ob kršitvah, v primeru kričanja 

in tekanja, so se člani sveta šole strinjali, da gre za blago kršitev in ne hujšo. 
Če učenec moti pouk, se pri ponavljajočih kršitvah starše obvesti, da pridejo 

iskat otroka. 
 
Čistopis dokumentov bo objavljen na spletni strani šole. 

 
Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili spremembe Vzgojnega načrta 
in Pravil šolskega reda. 
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Ad 8 in Ad 9 
Člani sveta šole so v nadaljevanju predlagali združitev točk dnevnega reda. 

Pod točki predlogi, pripombe, pobude in razno ni bilo pripomb. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 18.40  uri. 
 

 
Komen, 18. 10. 2018 
Št.: 900-11/2018/2 

 
 

Zapisala                                   Predsednik sveta šole:  
Doris Požar                                                                  Zoran Spasenić                                                                                
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