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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: 401/A-2009 
Datum: 29. 9. .2009 

 
 

Z A P I S N I K 
   seje sveta šole z dne 29. 9. 2009 ob 18.00  

 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Vojko Franetič, Igor Zega, Marjan Mržek, Damjan Grmek,    
                Stane Švigelj, Bojan Žvanut, Jože Kobal, Dunja Peric 
 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole s pregledom realizacije          
    sklepov 
2. Potrditev zapisnika in sklepov korespondenčne seje z dne 10. 7. 2009   
3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničitvi LDN za šol. leto 2008/09 
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10 
5. Obravnava in sprejem spremembe Hišnega reda – vožnja z bicikli 
6. Seznanitev z zapisnikom Komisije za pregled stanja šolskih objektov v Komnu in Štanjelu 
7. Pripombe na navedbe v zapisniku Sveta šole z dne 31. 3. 2009 
8. Informacija o sejninah in povračilu stroškov 
9. Razno:  
    - šolski dobrodelni koncert, 
    - slovesnost ob 10. obletnici šole v Štanjelu, 
    - informacija o volitvah delavcev v svet šole, 
    - informacija o cenah storitev na šoli.   
 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne  in prebrala dnevni red. Predlagala je dopolnitev 
točke 9 in sicer : - informacija sveta staršev: pravila šolskega reda – nabor opravil za izvajanje 
restitucije. Predlagani dnevni red so člani soglasno sprejeli. 
Predsednica je prebrala zapisnik zadnje seje sveta šole. Člani sveta šole so zapisnik z dne 1. 6. 
2009 soglasno sprejeli. 
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K točki 2 
Ravnateljica je prisotne seznanila z Zapisnikom korespondenčne seje Sveta Osnovne šole 
Antona Šibelja – Stjenka Komen z dne 10. 7. 2009 (Pravila šolskega reda). 
 
Člani sveta šole so Zapisnik korespondenčne seje soglasno potrdili. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je predstavila letno Poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 2008/2009. 
Predsednik sveta staršev Stane Švigelj je povedal, da je svet staršev LDN za šolsko leto 
2008/2009 sprejel, na opozorilo Bojana Žvanuta, da se starši slabo udeležujejo roditeljskih 
sestankov in govorilnih ur pa povedal, da je svet staršev o tem razpravljal, da pa učitelji ne 
morejo narediti več kot to, da starše opozorijo in jih pokličejo. Člani sveta šole in ravnateljica 
so se strinjali, da se o tem problemu napiše članek v glasilo Občine Komen.   
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2008/2009. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2009/2010 in dopolnitvami, ki jih je predlagal svet staršev.  
Stane Švigelj je opozoril na opozorila staršev, da je v učilnicah zelo vroče. Člani sveta šole so 
bili soglasni, da se energetske težave poskuša rešiti z alternativnimi energetskimi viri. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/2010. 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se zaprosi eko pisarno za analizo stanja OŠ Komen na področju energetike. 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 5 
Ravnateljica je prebrala izpis iz zapisnika sveta staršev z dne 28. 9. 2009, kjer predlaga svetu 
šole spremembo Hišnega reda v 3. c) odstavku točke  4.3, ki naj se glasi: 
Učenci lahko prihajajo v šolo s kolesi  na svojo odgovornost, pri čemer pazijo na svojo 
varnost in varnost ostalih učencev. Za kolesa šola ne prevzame odgovornosti. Motorji in druga 
prevozna sredstva (skiroji, rolerji, rolke) so prepovedani. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o spremembi Hišnega reda v predlagani obliki. 
 
Z osmimi  glasovi ZA in enim PROTI, je bil sklep sprejet. 
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K točki 6 
Ravnateljica je prebrala zapisnik komisije za pregled stanja šolskih objektov v  Komnu in 
Štanjelu. Ugotovljeno je bilo, da sta objekta v dobrem stanju, potrebno je redno vzdrževanje, 
razpoke so sanirane, zaradi načina gradnje pa se bodo še ponavljale. 
Ravnateljica je z ugotovitvami seznanila tudi inšpektorico.  
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da je svet šole seznanjen s poročilom komisije za pregled stanja šolskih 
objektov v Komnu in Štanjelu in  z nadaljno sanacijo le teh. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 7 
Predsednica sveta šole je prebrala pismo gospoda Ivana Uršiča – Pripombe na navedbe v 
zapisniku sveta šole.  
Pripombe se nanašajo na zapisnik sveta šole številka 99/A-2009 z dne 31. 3. 2009, točka 4. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se gospodu Ivanu Uršiču pismeno odgovori, zahvali za pripombe ter pove, 
da se bo v bodoče pri delu sveta šole  upoštevalo pravne nasvete. 
  
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Ravnateljica je svet šole obvestila, da je MŠŠ nakazalo obljubljena  sredstva za delovno 
uspešnost  in jo je tudi prejela. 
 
 
K točki 8 
Ravnateljica je članom sveta šole povedala, da jim za udeležbo na sestanku pripadajo potni 
stroški, niso pa upravičeni do sejnine.  
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se člani sveta šole odpovedujejo potnim stroškom. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 8 
Stane Švigelj je predstavil potek šolskega dobrodelnega koncerta, ki bo 9. 10 2009. 
 
Ravnateljica je povedala, da bo 16. 10. 2009, ob 10. obletnici šole v Štanjelu, krajša 
slovesnost, program bo izveden skupaj z vrtcem. 
 
Zaradi spremembe ZOFVI mora biti v svet šole ponovno imenovanih pet predstavnikov šole. 
Ravnateljica je svet šole seznanila, da bodo volitve na šoli izvedene predvidoma  v mesecu 
novembru. 
 
Ravnateljica je povedala, da ostajajo cene storitev nespremenjene.  
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Damjan Grmek je, glede na krizo, predlagal, da se čez mesec in pol napiše in seznani člane 
sveta šole s finančno bilanco šole za obdobje od 1.1. do 30. 9. 2009.  
Člani sveta šole so se z njegovim predlogom strinjali. 
 
Stane Švigelj, predsednik sveta staršev, je povedal, da je svet staršev podal pozitivno mnenje 
k naboru opravil za izvajanje restitucije, ravnateljica pa jih je tudi predstavila. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da je sveta šole seznanjen in se strinja z naborom opravil za izvajanje 
restitucije. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Na vprašanje Bojana Žvanuta o priključitvi vrtca k šoli je Damjan Grmek povedal, da na 
občini opravljajo analizo priključitve, razprave pa še ni bilo,   
 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 19.50. 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


