
 1

OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA ŠIBELJA – STJENKA 
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:199/A-2009 
Datum: 1. 6. .2009 

 
 

Z A P I S N I K 
   seje sveta šole z dne 1. 6. 2009 ob 18.00  

 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Vojko Franetič, Igor Zega, Marjan Mržek, Damjan Grmek,    
                Stane Švigelj, Bojan Žvanut, Jože Kobal. 
 
Opravičeno odsotni: Dunja Peric. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica. 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejemanje dnevnega reda in potrditev zapisnika seje z dne 31. 3. 2009. 
2. Izbiranje oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki in angleščini za  
    šolsko leto 2009/10.   
3. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2009/10. 
4. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta šole. 
5. Dogovor o obravnavi in sprejemu Pravil šolskega reda. 
6. Jesenski dobrodelni koncert. 
7. Razno 
 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne  in prebrala dnevni red. Dodana je bila točka 7. 
Predlog za razširitev predmetnika na podlagi večjega števila ur za razredne ure. Sedanja točka 
7 postane točka 8. Predlagani dnevni red so člani soglasno sprejeli. 
Predsednica je prebrala zapisnik zadnje seje sveta šole.  
Ravnateljica je v zvezi z izplačilom sejnin članom sveta šole povedala, da je iz strokovnih 
krogov izvedela, da do njih niso upravičeni, bo pa zaprosila MŠŠ za pisno mnenje. 
Damjan Grmek se je skliceval na Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, 
javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009), 
po kateri se sejnine izplačuje tudi članom sveta šole. 
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Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: Na podlagi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih 
agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009) se         
zopet preveri, kako je z upravičenostjo do sejnin. V kolikor so člani sveta upravičeni do 
sejnine, se jim jo od današnjega  dne izplačuje sejnina. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
K točki 2 
Ravnateljica je obrazložila  predlog izvajanje oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki 
in angleščini za šolsko leto 2009/10 (priloga zapisnika). Predlog sta že potrdila učiteljski zbor 
in svet staršev. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju predloga izvajanja oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki in 
angleščini za šolsko leto 2009/10. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
K točki 3 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila s predlogom nadstandardnih programov za šolsko 
leto 2009/10 (priloga zapisnika).  
Damjan Grmek je želel vedeti, koliko nadstandardne programe financira občina in koliko 
ostali financerji, predlagal pa je tudi, da bi tečaj plavanja izvajali v Lipici. 
Ravnateljica je obljubila, da bo za občinski svet finančno ovrednotila deleže financiranja 
nadstandardnih programov. O kraju tečaja plavanja v naslednjem šolskem letu pa bodo 
odločili starši, dosedanje izkušnje pa kažejo, da je vsakodnevno prevažanje za otroke zelo 
utrudljivo. Letošnji tečaj  je bil izveden v Termah Snovik, učenci in učitelji so bili zelo 
zadovoljni. 
Ker je tudi ostale člane zanimala finančna razdelitev po financerjih, bodo s tem vsi seznanjeni 
po elektronski pošti. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju predloga nadstandardnih programov za šolsko leto 2009/10. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je povedala, da nov Zakon o osnovno šoli narekuje sprejetje Vzgojnega načrta, ki 
mora biti sprejet do 1. 6. 2009 ter članom sveta šole predstavila vsebino le tega. Vzgojni načrt 
je odraz potreb in pričakovanj šole, zato se bo lahko tudi sproti spreminjal, po enakem 
postopku kot se je sprejemal. 
Stane Švigelj, predsednik sveta staršev je povedal, da  je svet staršev izpostavil večje 
sodelovanje staršev z učitelji pri vzgojnih ukrepih. 
Ravnateljica je povedala, da se bo o doslednosti upoštevanja in izvajanja vzgojnih ukrepov 
pogovorila tudi z učitelji na učiteljskem zboru.   
Bojan Žvanut je opozoril na osmo poglavje, zadnji odstavek – nagrada občine.  
Ravnateljica je svet šole seznanila, da je svet staršev na podlagi zapisnika sveta staršev poslal 
na Občino Komen predlog za uvedbo in dodelitev občinske nagrade za najboljše učence 9. 
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razreda za doseganje rezultatov opredeljenih v Vzgojnem načrtu in pri promociji občine 
Komen v celotnem trajanju osnovnošolske dejavnosti. 
Damjan Grmek je opozoril na javni razpis Občine Komen za dajanje pobud za prejetje 
nagrade Občine Komen. Člani se niso popolnoma strinjali ali predlagana nagrada spada  
v ta razpis. Pripombo je imel tudi, da je v Vzgojnem načrtu premajhen poudarek na 
domovinski vzgoji  in pomenu podnebnih sprememb ter vključevanje mladih oz. šolskega 
parlamenta v delo župana oz. občinski svet. Želel bi tudi, da bi se več ukvarjali s slabšimi 
učenci, predlagal pa je tudi uvedbo šolskega senata. 
Ravnateljica je obrazložila, da je vse predlagano že zajeto v Vzgojnem načrtu, učenci so se  
z županom že sestali, delo z otroki s posebnimi potrebami pa poteka po programu in je tudi 
zelo uspešno, če le sodelujejo tudi starši. Glede šolskega senata pa je povedala, da je kot 
oblika ukrepanja napisana  mediacija, zato bo v naslednjem šolskem letu potekalo 
izobraževanje učencev za mediacijo. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Vzgojnega načrta šole, ki bo začel veljati v šolskem letu 2009/10. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 5 
Ravnateljica je svetu šole predstavila Pravila šolskega reda, ki morajo biti sprejeta do  
1. 9. 2009. Učitelji ga obravnavajo individualno, učiteljski zbor ga bo verjetno še ta mesec, 
svet staršev pa 2. 7. 2009. Potrditi ga mora tudi svet šole, zato je bil na glasovanje dan  
 
SKLEP, da se sprejme predlog, da se Pravila šolskega reda sprejmejo na 
korespondenčni seji. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 6 
Stane Švigelj je predstavil načrt in pomen dobrodelnega koncerta, ki bo 9. 10. 2009 v šolski 
telovadnici. Vstopnina bo 5,00 EUR, učenci bodo imeli prost vstop. Vstopnice bo brezplačno 
natisnila tiskarna Tenze, predprodaja bo v tajništvu šole, mogoče tudi na Občini Komen in 
šoli v Štanjelu. Dogodek bo objavljen tudi v medijih. 
 
 
K točki 7 
Ravnateljica je predstavila Predlog za razširitev predmetnika na podlagi večjega števila ur za 
razredne ure. Kljub okrepitvi vloge razrednika ima ta premalo časa za vzgojno izobraževanje, 
zato je bilo sklenjeno, da se na MŠŠ pošlje vlogo za soglasje za uvedbo razredne ure od 1. do 
9. razreda za 0,5 dodatne razredne ure na teden. Tako bi imeli samo podaljšan predmetnik, 
učitelji nebi bili dodatno financirani. Vsi razredi bi imeli  istočasno, na isti dan, ob isti uri 
vsak teden razredno uro. Od 1. – 3. razreda bi imeli 0,5 razredne ure (do sedaj nič ur), ostali 
pa eno uro.  
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Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se sprejme Predlog za razširitev predmetnika na podlagi večjega števila ur 
za razredne ure z veljavo od 1. 9. 2009. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 8 
Damjan Grmek je predlagal, da se ustanovi komisija za pregled šole v Štanjelu, ki je po 
ravnateljičinih besedah potrebna večjih vzdrževalnih del. O stanju naj se potem obvesti tudi 
izvajalca. 
Njegov drugi predlog pa je bil, da glede na prostorsko stisko vrtca in tudi drugih problemov, 
svet šole sprejme pobudo o priključitvi vrtca šoli in jo tudi pošlje na Občino Komen.  
 
Svet šole sprejme pobudo o ustanovitvi komisije za pregled šole v Štanjelu, katera naj 
popiše realno stanje ter sestavi poročilo. S stanjem se seznani tudi izvajalca.  Pregled se 
opravi tudi v šoli Komen. Komisijo sestavljajo: Bojan Žvanut, Jože Strnad, Vinko 
Jazbec in Nives Cek. 
 
Svet šole sprejme pobudo za priključitev vrtca k Osnovni šoli Antona Šibelja – Stjenka 
Komen. O tem se seznani Občino Komen. 
 
Marjan Mržek je opozoril na ograditev igrišča vrtca v Štanjelu, zato prosi, če bi ga lahko 
uporabljal vsaj 1. in 2. razred. 
Ravnateljica je odgovorila, da glede na dobro sodelovanje z vrtcem to verjetno ne bo problem. 
 
Bojan Žvanut je predstavil idejo o zgraditvi začasnega parkirišča pred šolo, ki naj bi bilo na 
sedanji zelenici. Pridobili bi cca 13 -15 parkirišč. Strošek investicije bi bil približno 15.000 -
20.000 EUR,  končana pa bi bila do 1. 9. 2009.  
Damjan Grmek je predlagal, da glede na to, da se Občina Komen že nekaj časa trudi odkupiti 
del zemljišča sosednje parcele, šola zaprosi lastnika za začasen najem dela zemljišča. 
Ravnateljica je povedala, da je pobuda na občini že bila, ker je o tem že govorila z županom. 
Stane Švigelj je poudaril, naj se izčrpa vse možnosti, preden se uniči zelenica. 
Igor Zega je podvomil ali je šola pristojna glede pošiljanja prošnje lastniku, če bo Občina 
plačevala najemnino. 
 
Svet šole sprejme pobudo o naslovitvi prošnje za najem dela zemljišča za parkirišče 
lastniku parcele.  
 
Svet šole sprejme pobudo Bojana Žvanuta o urejanju parkirišča na zemlji, katere 
lastnica je šola. 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 20,15. 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


