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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: 88/2012-A 
Datum: 4. 6. .2012 
 

 
Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 4. 6. 2012 ob 17.30  
 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Stane                              
Švigelj, Jože Kobal, Igor Zega, Damjan Grmek, Marjan Mržek. 
 
Neopravičeno odsotni: Bojan Žvanut 
Ostali prisotni: Nives Cek, ravnateljica, Silvana Piculin – sindikalni zaupnik 
 
Dnevni red:  
 

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika redne seje z dne 28.2.2012 in 15.3.2012    
ter korespondenčne seje z dne 10.5.2012. 

2.  Izvajanje oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki in angleščini za šolsko leto 
2012/2013. 

3. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2012/2013. 
4. Plan investicij in investicijskega vzdrževanja med poletnimi počitnicami. 
5. Poslovnik dela Sveta šole. 
6. Oddaja strešnih površin v najem (postavitev fotonapetostnih modulov). 
7. Vrtec  
8. Razno 

 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne in prebrala dnevni red. Predlagani dnevni red so 
člani soglasno sprejeli. 
Člani sveta šole so zapisnika redne seje z dne 28.2.2012 in 15.3.2012 ter korespondenčne seje 
z dne 10.5.2012 soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 2 
Ravnateljica je predstavila  predlog izvajanje oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki 
in angleščini za šolsko leto 2012/2013 (priloga zapisnika). Predlog sta že potrdila učiteljski 
zbor in svet staršev. 
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Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju predloga izvajanja oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki in 
angleščini za šolsko leto 2012/2013. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
 
 
K točki 3 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila s predlogom nadstandardnih programov za šolsko 
leto 2012/2013, ki ga je svet staršev že sprejel (priloga zapisnika).  
Damjan Grmek je predlagal, da se predlagane postavke stroškovno ovrednoti. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju predloga nadstandardnih programov za šolsko leto 2012/2013. 
Članom sveta šole se pošlje po elektronski pošti finančno ovrednotene postavke 
nadstandardnih programov za šolsko leto 2012/2013. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 4 
Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za OŠ Komen je predstavila ravnateljica, za 
podružnično šolo Štanjel pa Dunja Peric. Ravnateljica je povedala, da Občina Komen letos ni 
namenila nič sredstev za investicijsko vzdrževanje, nekatera dela pa so nujno potrebna tako v 
Komnu kakor tudi v Štanjelu.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da člani sveta šole predlagajo oblikovanje tričlanske strokovne delovne 
komisije, v katero predlagajo gospoda Bojana Žvanuta, gospoda Emila Grmeka in 
gospoda Bogdana Coljo, ki naj bi v roku 14. dni pregledali in ugotovili stanje prioritet 
za nujna vzdrževalna in investicijska dela. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 5 
Predsednica sveta šole je povedala, da je sedanji Poslovnik dela Sveta šole že zastarel in 
potreben prenove v skladu z novimi novelami zakona. Predlagala je, da se članom sveta šole 
pošlje predlog poslovnika  po elektronski pošti, na naslednji seji pa se ga sprejme. Člani so se 
s predlogom strinjali. 
 
K točki 6 
Ravnateljica je ponovno predstavila postavitev fotonapetostnih modulov na strešni površini 
šole. Gospod Damjan Grmek bo do naslednje seje pripravil izračun doprinosa oddaje strešnih 
površin v najem.  
 
K točki 7 
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Ravnateljica je predstavila pomen priključitve vrtca k šoli. Pogovarjala se je tudi že z 
županom. Člani sveta šole soglašajo s priključitvijo.  
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o statusnem preoblikovanju šole, h kateri naj bi se priključil vrtec. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 18.50 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


