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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: 67/2013 

Datum: 2.4 .2013 

 
 

Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 2. 4. 2013 ob 17.00  
 
 
Prisotni: Dunja Peric, Tomaž Mavrič, Ana Masten, Anja Humar Korečič, Elena Frankič, 
Primož Gustinčič, Sebastjan Birsa, Marjan Mržek, Ivo Kobal, Damjan Grmek, Stojan 
Kosmina 

 

Opravičeno odsotni: /  
 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Silvana Piculin - sindikalna zaupnica, 
Andreja Rustja – bivša predsednica Sveta OŠ Komen 
 

Dnevni red:  

1. Konstituiranje Sveta šole ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta šole. 

2. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnje seje.  

3. Poročilo o delu sveta zavoda v preteklem mandatu. 

4. Spremembe pravilnika o šolski prehrani. 

5. Informacija o stanju radona v prostorih šole.  

6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2013. 

7. Pripombe, predlogi, pobude. 

8. Razno. 

                
K točki l  

Bivša predsednica Sveta šole je  predstavila  novoimenovane  člane Sveta šole. Po 6. členu 
Poslovnika o delu Sveta šole   člani izvolijo predsednika in  namestnika predsednika Sveta 
šole. 
Za predsednika Sveta šole so predlagali gospo Dunjo Peric. Predlagana se je s predlogom 
strinjala. Člani Svet so nato soglasno potrdili predlog  ter  tako izvolili novega predsednika 
Sveta šole. 

Za namestnika Sveta šole so predlagali gospoda Sebastjana Birso. Predlagani se je s 
predlogom strinjal. Člani Svet so nato soglasno potrdili predlog  ter izvolili novega 
namestnika predsednika Sveta šole. 
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K točki 2 

Predsednica Sveta šole Dunja Peric je nadaljevala s sestankom. Prebrala je  dnevni red. Člani 
sveta so z dvigom rok potrdili predlagani dnevni red. 
Predsednica je v nadaljevanju povzela zapisnik zadnje seje in prisotne pozvala, da dajo naj 
pripombe oz. ga potrdijo. 
Člani sveta šole so soglasno potrdili Zapisnik zadnje seje sveta šole. 
 

K točki 3 

Gospa Andreja Rustja je prebrala  poročilo o delu Sveta OŠ Komen v prejšnjem mandatu. 
(priloga) 
 
K točki  4 

Gospa ravnateljica je  predstavila  Pravilnik o šolski prehrani, ki ga mora svet šole sprejeti 

zaradi spremembe Zakona o šolski prehrani. Poudarila je,  da se spremembe nanašajo na delež 
upravičencev do brezplačne malice in kosila, ki ga je šola dolžna upoštevati po Odločbah 
CSD. Na predlog učiteljev se pri 4. členu izbriše dietni obrok, saj je cena dietnega obroka 
(malica,kosilo,popoldanska malica) enaka ceni navadnih obrokov. 
Po razpravi so člani sveta šole sprejeli  
 

Sklep: Sprejme se Pravilnik o šolski prehrani s predlaganimi spremembami. 
 
K točki  5 

Gospa ravnateljica je predstavila poročilo o stanju oz. vrednostih radona na šoli (v Komnu in 
v Štanjelu) ter v vrtcu (Ministrstvo za zdravje- Uprava RS za varstvo pred sevanji). Meritve 
so bile s strani Zavoda za varstvo pri delu Ljubljana  opravljene februarja lani, rezultate je 

šola  dobila konec februarja oz marca letos. 
Ugotovitve: Previsoke vsebnosti radona so ugotovljene v igralnici vrtca in GVZ učilnici, 
povišane pa v 3. razredu. Alarmantno je stanje v telovadnici. 
Sevalne obremenitve bi bile brez ustreznega prezračevanja ponekod nad mejno vrednostjo , 
zato predlagajo dosledno prezračevanje ter dodatne ukrepe, ki terjajo znatna finančna 
sredstva. 

Po razpravi je svet šole sprejel  
 
Sklep: Svet šole predlaga, da se ustanoviteljico, Občino Komen, obvesti o meritvah in stanju 
radona v prostorih šole in se jo hkrati pozove k  iskanju ustrezne rešitvi omenjene 
problematike, ki lahko resno ogroža zdravje učencev in zaposlenih. 
 

K točki  6 

Gospa ravnateljica je predstavila finančni načrt šole za  leto 2013. Povedala je, da je usklajen 
s proračunom, da se vse postavke ujemajo s pogodbo o financiranju s strani ustanoviteljice. 
Povedala je  tudi, da je občina letos v celoti namenila manj sredstev kot prejšnje leto.  
Gospoda Damjana Grmeka je zanimalo, zakaj je za plače predvideno tako visoko povišanje 
(21% ). Gospa ravnateljica je v obrazložitvi poudarila, da se plače zagotovo ne bodo povišale, 
planirati pa je potrebno najvišje možne stroške, saj se proračunsko in šolsko leto razlikujeta, 

za septembra pa še ne vemo, kako bomo organizirali dejavnost (varstvo vozačev, ločeno 
izvajanje posameznih predmetov, delež druge strokovne delavke; pomembno vlogo bodo za 
strošek imeli plačni razredi, nazivi delavk, materialni stroški,…).  
Gospod Damjan Grmek in Sebastjan Birsa sta predlagala, da se omenjena postavka  še enkrat 
pregleda in spremeni oz. strošek bolj razdela. 
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Člani sveta šole so sprejeli  

Sklep: Finančni načrt 2013 se potrjuje korespondenčno. 
 
K točki 7 

Gospa ravnateljica je predstavila  pismo vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Silvane Zadel, v katerem slednja izpostavlja pereč problem prometne ureditve s poudarkom 
na parkirnih mestih. V pismu  redarka predlaga ureditev prometne signalizacije ter sprostitev 

8 parkirnih mest ob dovozni poti za namene parkiranja staršev. Ravnateljica je poudarila, da 
ta predlog za zaposlene ni sprejemljiv, saj prihajajo učitelji v šolo obloženi s torbami in 
pripomočki za delo, predmetni učitelji odhajajo na podružnico, časovna stiska je velika in ne 
morejo puščati avtomobilov po oddaljenih parcelah, ki sploh niso parkirišča. Učitelji in starši 
so zaradi prometnega kaosa že utrpeli škodo na avtomobilih. 
Člani sveta so menili, da bi bila rešitev odkup par metrskega pasu parcele ob dovozni poti, 

vendar se že več let zatika z lastnikom, ki za parcelo zahteva visoko ceno. 
Člani sveta šole so sprejeli  
Sklep: Glede na ugotovitve medobčinske redarske službe in glede na dolgoletno 
problematiko, se občino pozove h kompleksnejši  in čim hitrejši rešitvi problema. 
 
K točki 8 

Gospoda Marjana Mržka je zanimalo, zakaj ni v FN predvidenega  financiranja za kulturo in 
šport. Gospa ravnateljica je  razložila, da šola pridobiva ta sredstva na podlagi razpisa.  
Gospa Dunja Peric je povedala, da v šoli Štanjel pred 5. razredom zamaka streha ter, da so 
naročili servis za klimomate. Gospa ravnateljica je povedala, da bo v kratkem potrebno 
zamenjati tudi 300l  bojler v Štanjelu, ki pušča. 
Gospod Ivo Kobal je predlagal, da bi za klimatske storitve povprašali domačina, gospoda 

Borisa Hočevarja, za bojler pa gospoda Andreja Marušiča. 
Gospoda Tomaža Mavriča je zanimalo, ali se bo gradilo oz. dogradilo nov vrtec in kdaj. 
Gospod Damjan Grmek je  povedal, da bo nov vrtec septembra 2013, če ne bo zapletov pri 
razpisu. 
 
Gospa predsednica Sveta šole je obvestila člane, da bodo poleg popravljenega finančnega 

načrta dobili v e-obliki tudi Poslovnik sveta šole. 
 
 
Sestanek smo zaključili ob 18. 55. 
 

 

 

 

Zapisal:                          Predsednica sveta šole:  
Elena Frankič    Dunja Peric 
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