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OSNOVNA ŠOLA 

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: 410-13/2017 
Datum: 8.6.2017 

 

 

Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 5.6.2017 ob 17.00  

 

 

Prisotni: Jože Strnad, Zoran Spasenić,  David Zega, Marjan Mržek, Metka Žigon McCully, 

Ana Masten, Mihaela Bernetič Perhavec, Metka Paljk, Barbka Mahnič, Evgen Suban, 

Opravičeno odsotni:  Primož Gustinčič 

 

Ostali prisotni: Valter Ščuka- predstavnik Občine Komen, Nives Cek – ravnateljica, Silvana 

Piculin - sindikalna zaupnica, Doris Požar – poslovna sekretarka 

 

Dnevni red:  

    
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnje redne seje z dne 5. 4. 2017 
 
2. Obravnava in sprejem predloga nadstandardnih programov za šol. leto 2017/18 
 
3. Problematika radona ter investicije in investicijsko vzdrževanje med poletnimi 

počitnicami 
 
4. Objava prostih delovnih mest 
 
5. Pogovor s predstavnikom Občine Komen 
 
6. Pripombe, predlogi, pobude 
 
7. Razno 

             

Ad 1 

Predsednik Sveta šole Zoran Spasenić je prebral dnevni red. Člani sveta so z dvigom rok potrdili 

predlagani dnevni red. Predsednik je v nadaljevanju prisotne pozval k podaji pripomb na 

zapisnik zadnje redne seje z dne 5.4.2017. Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili Zapisnik zadnje seje sveta šole z dne 5.4.2017. 

 

Ad 2 

Ravnateljica je predstavila predlog nadstandardnih programov za prihodnje šolsko leto, ki ga je 

potrdil Svet staršev dne 1.6.2017. Po vsebini je program podoben prejšnjim šolskim letom, in 

sicer: 
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- za učence 2. razreda: organiziran 20-urni tečaj plavanja z elementi  športne značke 

Zlati sonček v CŠOD Burja, 

- učenci 4. razreda znanje plavanja utrjujejo v LETNI ŠOLI v Termah Čatež,   

- učenci 6. razreda opravljajo  tečaj alpskega smučanja v CŠOD  na Cerknem, 

- projektni in tematski teden za učence 8. razreda poteka v domu CŠOD na Vojskem ali 

v Radencih.  

Šola se na razpis Občine Komen (šport) ne more več prijaviti (spremenjen Pravilnik o financiranju 

društev in klubov), zato išče alternativne (cenejše) ponudbe za navedene nadstandardne programe.  

Deveto  leto zapored OŠ Komen izvaja kamnoseško delavnico, za katero vlada med učenci 

vedno večje zanimanje.   

 

Šola v tem letu ni več upravičena za kandidiranje na razpisu Občine Komen za sofinanciranje 

programov na področju družbenih dejavnosti, od koder je še lani lahko delno financirala 

izvajanje omenjenega programa. 

 

V želji, da bi vsi, v OŠ Komen,  vpisani učenci to šolo tudi zaključili v Komnu, je tudi za šolsko 

leto 2017/18  predvidena organizacija pouka v štanjelski podružnici tako, da bi tam ohranili 1. 

in 2. triletje. V  skladu z normativi in standardi pripada OŠ Komen iz naslova MIZŠ za 

kombinirani oddelek 1. in 3. razreda skupaj 10 ur.  

 

Ravnateljica je povedala, da želi OŠ Komen vsem učencem omogočiti kar se da kvaliteten pouk, 

da bi se temu cilju optimalno lahko približali z ločenim poučevanjem v naslednjem obsegu: 

- 1. in 3.  razred – 12  ur ločeno (financer občina), 

- za leto 2017 ima šola  s strani Občine odobreno 15.000€, kar  bo za cca 1500,00€ 

premalo glede na projekcijo.  

Sklep: Svet šole Osnovne šole  KOMEN daje soglasje k predlogu šole za šol. leto 2017/18- 

Financiranje ločenega izvajanja predmetov v kombiniranih oddelkih v Štanjelu s strani 

ustanoviteljice in financiranje krožka kamnoseštva.  

Ad  3 

Podrobno so bila predstavljena investicijsko- vzdrževalna dela v OŠ Komen in podružnični šoli 

Štanjel med poletnimi počitnicami. 

 

Ravnateljica je s sodelavci šole predstavila perečo problematiko radona v OŠ Komen. V OŠ 

Komen je najbolj povečana koncentracija radona v telovadnici, zaznane so presežene vrednosti 

radona tudi v učilnici 1. razreda in učilnici tehnike. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v mesecu maju sklicalo vse pristojne službe. 

Predstavljeni so bili primeri dobrih praks, različne izkušnje šol in občin pri reševanju 

problematike v Sloveniji. OŠ Komen in Občina Komen navedene problematike nista rešili.  

 

Stroški ocenjene sanacije za OŠ Komen so bili posredovani na MIZŠ, ki bo kontaktiralo občino. 

 

Sklep: Svet šole Osnovne šole  Komen predlaga ustanoviteljici - Občini Komen 

konstituiranje strokovne komisije za pripravo sanacijskega programa investicij in 
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investicijskega vzdrževanja s posebnim poudarkom po urgentnem reševanju pereče 

problematike radona v šolski telovadnici. 

 

Ad  4 

OŠ Komen bo v skladu s potrebami za novo šolsko leto 2017/2018 objavila prosta delovna 

mesta za učitelja glasbene umetnosti (4ure), angleščine in slovenščine, zaradi nadomeščanj 

porodniških dopustov in izpolnjevanja predpisanih  pogojev. 

 

Sklep: Svet šole soglasno potrdi objavo prostih delovnih mest. 

 

 

Ad  5 

Podžupan Valter Ščuka je predstavil namere Občine Komen, in sicer: 

- nakup kombija (8 + 1 sedežni); katerega lastnik in upravljalec bo Občina, kombi bo 

dan v soouporabo društvom in po potrebi tudi šoli,  

- ureditev parkirišča šole (asfaltiranje), ki bo služilo tudi za izvedbo dogodkov v 

organizaciji Občine. 

 

Ad  6 

Ravnateljica je pojasnila, da se vsi sklepi Sveta šole ažurno posredujejo v reševanje pristojnim 

službam, tudi vloga za merilec hitrosti in barvanje ležeče ovire. 

 

Člani Sveta šole so imenovali tri člansko komisijo, ki bo pregledala in obravnavala nov 

Poslovnik o delu sveta šole. 

 

Sklep: Člani sveta so imenovali  tri-člansko komisijo za pregled in obravnavo ažuriranega 

Poslovnika o delu sveta šole, in sicer; 

- Zorana Spasenića,   

- Davida Zega, 

- Barbko Mahnič. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri. 

 

 

 

 

Zapisala                                             Predsednik sveta šole:  

Doris Požar                                                                                               Zoran Spasenić 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


