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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: 446/2010-A 
Datum: 30. 9. .2010 

 
 

Z A P I S N I K 
   seje sveta šole z dne 30. 9. 2010 ob 17.30  

 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Stane 
Švigelj, Bojan Žvanut, Damjan Grmek. 
 
Opravičeno odsotni: Igor Zega, Jože Kobal, Marjan Mržek. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica. 
 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 
2. Potrditev zapisnika korespondenčne seje.    
3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2009/10. 
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11. 
5. Obravnava Pravil o šolski prehrani in Pravil o subvencionirani šolski prehrani. 
6. Obravnava in sprejem sprememb Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
7. Razno: - dobrodelni koncert, 
                - oddaja šolskih prostorov v uporabo, 
                - oddaja strešnih površin v najem (postavitev fotonapetostnih modulov). 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne  in prebrala dnevni red. Predlagani dnevni red so 
člani soglasno sprejeli. 
Predsednica je prebrala zapisnik zadnje seje sveta šole. Člani sveta šole so zapisnik z dne 1. 6. 
2010 soglasno sprejeli. 
 
K točki 2 
Predsednica sveta šole je prebrala zapisnik korespondenčne seje Sveta Osnovne šole Antona 
Šibelja – Stjenka Komen z dne 24. 8. 2010. 
 
Člani sveta šole so zapisnik korespondenčne seje soglasno sprejeli. 
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K točki 3 
Ravnateljica je predstavila letno poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 2009/2010. 
Povedala je, da je svet staršev LDN za šolsko leto 2009/2010 sprejel. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2009/2010. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2010/2011.  
Damjan Grmek je povedal, da se bo glasovanja vzdržal, ker mu poteče mandat v občinskem 
svetu. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011. 
 
Člani so sklep z 8 glasovi ZA in enim vzdržanim sprejeli. 
 
 
K točki 5  
Pravila o šolski prehrani in Pravila o subvencionirani šolski prehrani so bila sprejeta na 
korespondenčni seji. Na svetu staršev so bila sprejeta naslednja dopolnila: 
- odjava prehrane za isti dan v primeru bolezni do 8.00 ure, 
- razdelitev naprevzetih obrokov do 14.00 ure, 
- glede načina odjave obroka starši predlagajo odjavo po telefonu, osebno (otrok), po 
elektronski pošti od 7.00 ure do 8.30 ure. 
Ravnateljica je predlagala črtanje 8. člena Pravil o šolski prehrani. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP:V Pravilih o šolski prehrani se črta 8. člen . 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 6 
Ravnateljica je predstavila  predlagane spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
 

Spremembe in dopolnitve Vzgojnega načrta so naslednje: 

 
1. Dopolni se tretja alineja 1. točke v razdelku 2 (vizija šole), ki se glasi: 
-izvajanje dejavnosti v okviru eko šole, zdrave šole, kulturne šole. 
 
2. Dopolni se 6.2.2. točk Vzgojnega načrta, kjer se doda določilo:  
Učenec lahko z restitucijo škodo poravna samo trikrat. Četrtega in nadaljnih vpisov z 
restitucijo ni mogoče izbrisati. Po petih vpisih se učencu izreče vzgojni opomin. 
 
3. Dopolni se deveta alineja 7.1. točke Vzgojnega načrta, ki se glasi: 
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Odstranitev od pouka: mogoča je, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča izvajanje 
pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom (razen v primeru, ko gre za 
učenca s posebnimi potrebami). Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih meja, 
sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju 
problema ter omogočanje  nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času 
odstranitve opravlja delo pod  nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. 
Strokovni delavec mu lahko pomaga pri  reševanju problema, zaradi katerega ni pri pouku. V 
primeru odstranitve učenca od ure pouka, mora  učenec sam poskrbeti, da poišče učitelja, 
učitelj pa mora z njim opraviti razgovor še isti dan, skupaj pregledata opravljeno delo in se 
dogovorita o nadaljnem sodelovanju. 
Otrok mora k strokovnemu delavcu, h kateremu je napoten ob odstranitvi od pouka, prinesti 
obrazec, na katerega strokovni učitelj napiše uro, ko je učenca poslal iz razreda, strokovni 
delavec pa uro, ko se je učenec javil pri njem, ter obrazec podpiše.  
 
4. Dopolni se druga alineja 8.1. točke, ki se glasi: 
-sodelovanje v pevskem zboru vseh 9 let in sodelovanje v interesni dejavnosti, ki traja vsaj 6 
let. 
 
Gospod Švigelj je povedal, da se ne strinja s spremembo 6.2.2. točke Vzgojnega načrta, ker se 
mu ne zdi prav, da se zvišuje oz. spreminja kriterije že po enem letu. Ker pa je v svetu šole 
kot predstavnik sveta staršev, in se je svet staršev s spremembo strinjal, bo glasoval za. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o  sprejetju predlaganih sprememb Vzgojnega načrta. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 

 

Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda so naslednje: 
 
1. V razdelku VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL se v Tabeli 1 spremeni 
tretja alineja v stolpcu kršitev in se glasi: 
Učenec neredno obiskuje dopolnilni in dodatni pouk ali ure dodatne strokovne pomoči. 
 
Spremeni se tudi tretja  alineja v stolpcu RAVNANJE OB KRŠITVAH  in se glasi: 
-Obvestilo staršem o dolžnosti obiskovanja dopolnilnega, dodatnega pouka in ur dodatne 
strokovne pomoči. 
- Neopravičene ure. 
 
2. V razdelku VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL se v tabeli 2 dopolni 
tretja alineja v stolpcu ravnanja ob kršitvi, kjer se kot možno ravnanje ob kršitvi MOTENJE 
POUKA doda: 
- Začasna premestitev učenca, ki dolgotrajno moti pouk, v paralelni oddelek (če sta na šoli 
vsaj dva oddelka istega razreda). 
- V naslednjem šolskem letu se učenci v oddelkih istega razreda lahko premestijo.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, o  sprejetju predlaganih sprememb Pravil šolskega reda. 
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Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 7 
- Ravnateljica  je predstavila nastopajoče in plakat za dobrodelni koncert, ki bo 8. 10. 2010. 
 
- Povedala je, da so šolski prostori, ki so namenjeni oddaji, polno zasedeni. Predlagala je, da 
se uporabnikom, ki zaračunavajo trenerske in mentorske usluge učencem, zaračuna najemnina 
za prostor, ki so ga do sedaj uporabljali brezplačno.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: V kolikor se v šolskih prostorih za učence izvajajo s strani staršev plačljive 
dejavnosti, šola organizatorju dejavnosti zaračuna uporabo prostora po veljavnem 
ceniku. Sklep velja od 1. 10. 2010 dalje. 
  
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
- Ravnateljica je predlagala, da svet šole sprejme sklep o uporabi šolskega vozila. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: Za službeno potovanje delavci šole praviloma uporabljajo službeno vozilo. Če 
na lastno željo v službene namene uporabijo osebni avtomobil, se jim za prevožene 
kilometre prizna cena, ki se sicer  priznava za prevoz na delo. 
  
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
- Ravnateljica je predlagala, da se občinskemu svetu pošlje predlog o oddaji vseh šolskih 
strešnih površin v najem najugodnejšemu ponudniku za postavitev  fotonapetostnih modulov. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: Občinskemu svetu se  pošlje predlog o oddaji vseh šolskih strešnih površin v 
najem za postavitev  fotonapetostnih modulov. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 19.50. 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


