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Vizija šole: 

»V zdravem okolju, ob podpori staršev in skupnosti pomagamo razvijati vedoželjne, 

strpne, odgovorne mladostnike, pripravljene na izzive prihodnosti.«  

  

                                          

PUBLIKACIJA 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Ime in priimek: ………………………………………………………… 

Razred: ………………… 

Naslov: …………………………………………………………………… 

Tel. št. staršev/skrbnikov/drugih, na kateri so dosegljivi v 

dopoldanskem času: 

……………………………………………………, …………………………………………………… 
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»Povejte svojim otrokom, da je zemlja pod njihovimi stopali pepel naših dedov. Tako jo bodo 
spoštovali. Učite svoje otroke, kakor smo mi učili svoje, da je zemlja naša mati. 
Vse, kar se zgodi zemlji, se bo zgodilo tudi njenim sinovom. Vse, kar se zgodi živalim, se bo kmalu 
zgodilo tudi človeku. V svetu je vse povezano. 
Mi vemo: zemlja ne pripada človeku, človek pripada zemlji. Mi to vemo. Vse je povezano, kakor kri, 
ki združuje eno družino. 
Kje so gozdovi? Izginili so. Kje je orel? Izginil je. To je konec življenja in začetek borbe za obstanek. 
Ni si človek izmislil tkanine, ki ji pravimo življenje. 
Človek je samo drobno vlakno v njej. In če ne bo z njo ravnal kot s prijateljem, bo uničil tudi sebe.« 
 
Prelep zapis narave, ki ga je v obsežnejšem pismu leta 1854 poslal tedanjemu ameriškemu 
predsedniku indijanski poglavar Seattle, je še kako aktualen v današnjem času in za današnje, na 
določenih področjih povsem drugačne razmere. Vstopamo v drugo šolsko leto, za katero ne vemo, 
kako ga bomo krmarili, da bi vsaj za silo udejanjili vse cilje, ki smo si jih zastavili. Bomo ves pouk 
izpeljali v šoli, bomo ustaljeni tok prekinjali s karantenami in izobraževanjem na daljavo? Bomo 
zdravi? Nam bo narava prizanesla z ujmami, sušo, novimi različicami virusa/virusov?  
 
Spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci! 
Rek, da so edina stalnica spremembe (in to vsako leto burnejše in hitrejše), še kako drži. Negotovost 
grobo pritiska na vsakega izmed nas. V teh časih je zato še toliko bolj pomembno zaupanje in iskrena 
skrb vsakega izmed nas, da naredi vse, kar lahko, v vlogi starša, učitelja, strokovnega delavca. Naj 
nam bo dano najti prave poti, prave besede, ki tolažijo in dajejo pogum. Naj nam bo dano preseči 
lastni egoizem in spoštovati resnice in potrebe sočloveka.  
 
Drage učenke in učenci! 
V teh negotovih časih vam želim, da bi znali spoštovati zakonitosti narave. Želim vam, da bi skrbno 
izkoristili vse znanje in spretnosti, ki ste jih pridobili tudi z izobraževanjem na daljavo. Želim vam, da 
bi svoja razmišljanja, občutenja in ravnanja usmerjali v trajnostno smer tudi z življenjskim slogom in 
potrošniškimi navadami. Želim vam, da bi postali odgovorni posamezniki v skupnosti, ki ji pripadamo. 
 
Šolsko leto začenjamo v času četrtega vala epidemije, ki terja od vsakega izmed nas zares skrbno 
upoštevanje priporočil stroke, da bomo z virusom lahko vsaj znosno živeli (in preživeli).  
Sicer pa bomo letos posebno skrb namenili okolju (naravi). Z majhnimi koraki lahko vsak izmed nas 
naredi majhno spremembo, vsi skupaj pa že kar opazno. Delček projekta bo namenjen tudi ureditvi 
okolice naše šole. 
Z upanjem, da odmik zopet zamenja stik, sproščenost nadomesti omejevalnost, skrb za sočloveka 
premaga virus, želim vsem zdrav in miren začetek ter prav tako šolsko leto 2021/22. 
 
Zdravo, zadovoljno, uspešno in odgovorno leto želim,  

vaša Nives, ravnateljica 
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OŠ KOMEN 

Komen 61 a, 6223 Komen 

           
 

  

 

 

 

 

 

Ravnateljica: Nives Cek  

Tel.: 05 731 89 22 

051 611 666 

Pomočnica ravnateljice:        Dragica Ukmar Kodelja 

Tel.: 05 731 89 23 

Poslovna sekretarka:                        Doris Požar 

Tel.: 05 731 89 20 

Računovodkinji:                                  Elena Frankič, Sanja Terčon 

Tel.: 05 731 89 24 

Knjižničarka:                                      Vlasta Metlikovec 

Tel.: 05 731 89 27 

Zbornica šole:                                      Tel.: 05 731 89 35 

Faks:   05 731 89 21 

E-pošta: os.komen@guest.arnes.si 

Spletna stran:                                       http://os-komen.weebly.com/ 

Podračun pri UJP urad Koper:                    SI 56 0124 9603 0655 974 

Identifikacijska številka:                             SI 23027746 

Matična številka:                                          5087554000 

Podružnica: Podružnična šola Štanjel  

Naslov:                              Štanjel 75, 6222 Štanjel      

Tel.:                                                       05 769 01 56, 051 483 200 

Vodja podružnice:                                Dunja Peric  

Kuhinja: 05 769 10 77 

 

 

 

http://os-komen.weebly.com/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=orToYFVVLbgzOM&tbnid=YWodi8Cp7ZlQ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmalgaja.si/&ei=fhTzU5iRCcrF0QXP44CYAw&bvm=bv.73231344,d.d2k&psig=AFQjCNH9kwmu4YTpgo81rv71Lm91PsdCYQ&ust=1408525737532157
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USTANOVITELJ 

 

Osnovno šolo Antona Šibelja-Stjenka Komen je ustanovila Občina Komen z odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda (Ur. l. RS, št. 100/2002). 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Šola Komen je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja kot javne 

službe za šolski okoliš, ki obsega Brestovico pri Komnu, Brje pri Komnu, Coljavo, 

Čehovine, Čipnje, Divče, Dolance, Gabrovico pri Komnu, Gorjansko, Hruševico, Ivanji 

Grad, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglavo, Kobole, Kodrete, Komen, Krtinovco, Lisjake, 

Lukovec, Mali Dol, Nadrožico, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, Šibelje, Škofe, 

Škrbino, Štanjel, Tomačevico, Trebižane, Tupelče, Vale, Večkote, Volčji Grad in 

Zagrajec. 

 

UPRAVLJANJE ŠOLE 

 

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda, ki ima štiriletni mandat, 

sestavljajo: 

➢ trije predstavniki ustanovitelja (Sara Štrekelj Ličen, Urban Grmek Masič, 

Marjan Mržek); 

➢ pet predstavnikov šole (Agata Perdec, Mirjana Trampuž Luin, Mojca 

Uhernik Pipan, Dunja Peric, Evgen Suban); 

➢ trije predstavniki staršev (Špela Klakočar Stele, Peter Trampuž, Valter 

Buda). 

Predsednica sveta zavoda je Dunja Peric, namestnica predsednice pa Špela Klakočar 

Stele. 

 

SVET STARŠEV 

 

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in 

podružnične šole. Volitve predstavnikov (oz. potrditev starih) se izvedejo na prvem 

roditeljskem sestanku v šolskem letu. Mandat Sveta staršev je lahko vezan na mandat 

Sveta šole. 
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Predstavniki sveta staršev na centralni šoli Komen in podružnici Štanjel so: 

1. a Andreja Loverčič 1. b + 2. b Špela Klakočar Stele 

2. a Sara Štrekelj Ličen 3. b Matija Ščuka 

3. a Nataša Fakin 4. b Marko Lapajne 

4. a Nina Rogelja 5. b Tanja Grdina 

5. a Barbara Uršič 6. b Metka Žigon McCully 

6. a Valter Buda   

7. a Catherine Žvab   

7. b Mateja Harej   

8. a Marjan Mržek   

8. b Drago Fakin   

9. a Urška Sorta Kovač   

 

Predsednik sveta staršev je Marjan Mržek, namestnica predsednika pa Metka Žigon 

McCully. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv 

učiteljic I. triletja, strokovni aktiv učiteljic II. triletja, strokovni aktiv učiteljic 

oddelkov podaljšanega bivanja, strokovni aktivi učiteljev III. triletja na jezikovno-

družboslovno-umetniškem področju in na naravoslovno-matematično-tehnično-športnem 

področju ter razredniki. 

 

SKUPNOST UČENCEV 

 

Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament 

učencev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli 

predsednika parlamenta in sprejme letni program dela.  

V okviru šolske skupnosti bodo učenci skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin – 

Zelene straže. 

Tisti, ki bodo doma pozabili šolske copate, si jih bodo lahko sposodili na šoli. 

Mentorici skupnosti učencev sta Anja Humar Korečič in pomočnica ravnateljice in 

pedagoginja Dragica Ukmar Kodelja.  

V Tednu otroka (od 4. do 10. oktobra 2021) bodo v okviru šolske skupnosti organizirane 

aktivnosti pod naslovom »Razigran uživaj dan!«. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022 
 

Pouk se začne 1. septembra 2021. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junij 

2022, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 24. junija 2022. 

 

 

OCENJEVALNO 

OBDOBJE 

 

TRAJANJE 

 

KONFERENCE 

 

ŠT. 

DNI 

POUKA 

prvo 
od 1. septembra 

do 31. januarja 

28. januar (1.–5. razred) 

31. januar (6.–9. razred) 
98 

drugo 

od 1. februarja  

do 15. (9. razred) 

oz. 24. junija 

13. junij (9. razred) 

21. junij (1.–8. razred) 

 

85 oz. 

92 

 

 

Počitnice 
jesenske:         od 25. oktobra do 1. novembra 2021 

novoletne:       od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022  

zimske:            od 21. februarja do 25. februarja 2022 

prvomajske:    od 27. aprila do 2. maja 2022 

 

Pouka prosti dnevi in nadomeščanja  
  

31. oktober 2021 (nedelja): dan reformacije 

1. november 2021 (ponedeljek): dan spomina na mrtve 

25. december 2021 (sobota): božič 

26. december 2021 (nedelja): dan samostojnosti in enotnosti 

1. in 2. januar 2022 (sobota, nedelja): 

7. februar 2022 (ponedeljek) 

novo leto 

pouka prosto 

8. februar 2022 (torek): slovenski kulturni praznik 

18. april 2022 (ponedeljek): velikonočni ponedeljek 

27. april 2022 (sreda): dan upora proti okupatorju 

1. in 2. maj 2022 (nedelja, ponedeljek): praznik dela 

25. junij 2022 (sobota): dan državnosti 

Dan šole: 22. 4. 2022  
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Nacionalno preverjanje znanja 
V primeru ponudbe poskusnega preverjanja znanja ob koncu I. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja se bomo vključili v preverjanje znanja v 3. razredu iz matematike in slovenščine. 

Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali nacionalno 

preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Preverjanje znanja je za 

učence obvezno, vključuje pa pisne preizkuse. 

Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja 

iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo 1. septembra določilo 

ministrstvo za šolstvo. Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. 

 

Izvedba NPZ (6. in 9. razred) na šoli                     

 

 

4. maj 2022 (sreda) – slovenščina 

 

6. maj 2022 (petek) – matematika                                    

10. maj 2022 (torek) – tretji predmet (9.)                                 

                                 – angleščina (6.)              
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Predmetni in popravni izpiti 
od 16. junija do 29. junija 2022 – 1. rok za učence 9. razreda 

od 27. junija do 8. julija 2022 – 1. rok za učence od 1. do 8. razreda 

od 18. avgusta do 31. avgusta 2022 – 2. rok za učence od 1. do 9. razreda 

 

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na 

domu 
od 3. maja do 16. junija 2022 – 1. rok za učence 9. razreda 

od 3. maja do 24. junija 2022 – 1. rok za učence od 1. do 8. razreda 

od 18. avgusta do 31. avgusta 2022 – 2. rok za učence od 1. do 9. razreda 

 

Šolska tekmovanja iz znanja 
Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj 

navedenih predmetov.  

Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove 

štipendije in tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole. 
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Koledar srečanj in tekmovanj 

 
področje šolsko regijsko državno 

slovenščina – Cankarjevo 

(4.–9. r.) 

Mehurčki (1.–3. r.) 

9. 11. 2021 

 

29. 3. 2022 

9. 12. 2021 12. 2. 2022 

matematika – Vegovo 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022 

biologija – Proteusovo  20. 10. 2021  3. 12. 2021 

angleščina  6. razred 

                  7. razred 

                  8., 9. razred 

16. 2. 2022 

17. 2. 2022 

11. 11. 2021 

 

 

 

12. 4. 2022 

24. 3. 2022 

16. 3. 2022 

kemija – Preglovo     

zgodovina 7. 12. 2021 
 

10. 3. 2022 

geografija 16. 11. 2021 
 

2. 4. 2022 

fizika – Stefanovo  2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022 

angleška bralna značka    

italijanska bralna značka    

italijanščina    

logika    

Bober 8.–12. 11. 2021/ 

15.–19. 11. 2021 

 22. 1. 2022 

Turizmu pomaga lastna glava    

znanje o sladkorni bolezni 15. 10. 2021  20. 11. 2021 

Zlata kuhalnica    

mladi raziskovalci   
 

Genius Logicus    

naravoslovje – Kresnička 14. 4. 2022   

astronomija 8. 12. 2021  15. 1. 2022 

razvedrilna matematika 1. 12. 2021  5. 2. 2022 

Vesela šola 9. 3. 2022  13. 4. 2022 

OPZ in MPZ    

 

Učenci se bodo udeleževali tudi: 

- športnih tekmovanj, 

- revij otroških in mladinskih pevskih zborov, 

- raznih literarnih, likovnih in fotografskih natečajev. 
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ORGANIZACIJA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Število učencev in število oddelkov 

 

šola število učencev število oddelkov št. oddelkov PB 

centralna šola 226 11 2,92 

podr. šola Štanjel  70  5 1,68 

skupaj 296 16 4,6 

 

Učitelji 

centralna šola Komen 

1. triletje in 2. triletje 
RAZRED ŠTEVILO 

UČENCEV 

RAZREDNIK 

SORAZREDNIK 

OPB, PREDMET GOVORILNE  

URE (šol. ura) 

1. 24 Agata Perdec 

Tanja Spačal 

RP 

RP 
četrtek, 3.  

2. 20 Mirjana T. Luin 

Helena Vuksanović 

RP 

TJA  

ponedeljek, 7. 

sreda, 5.  

3. 23 Tatjana M. Nikolić 

Nataša Čotar 

RP 

RP 

sreda, 7. 

1.   
 

Sonja Mušič  

2.    Ana Masten  

3.    Nataša Čotar  

4. + 5.   Mihaela B. Perhavec  

RAZRED ŠTEVILO 

UČENCEV 

RAZREDNIK 

SORAZREDNIK 

OPB, PREDMET GOVORILNE  

URE (šol. ura) 

4.  27 Andreja Vidrih 

Silvana Piculin 

RP 
 

ŠPO, ŠSP*, ŠZZ*, OPB 

torek, 4. 

5. 17 Monika Bitežnik 

Maja Istenič 

RP 

RP 

torek, 2. 

torek, 2. 

6. 24 Ana Masten 

Metka Paljk 

ŠPO, IŠN*, OPB 

MAT, KEM 
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podružnica Štanjel 
RAZRED ŠTEVILO 

UČENCEV 

RAZREDNIK 

SORAZREDNIK 

OPB, PREDMET GOVORILNE  

URE (šol. ura) 

1. + 2. 3 

16 

Jožefina Grmek 

Eva Trošt 

RP 

RP 

četrtek, 4. 

sreda, 4. 

3.  13 Ana Valečič  

Špela Grmek  

RP 

ŠSS  

torek, 3. 

4. 15 Tina Vitez/ 

Alenka Grmek 

Alenka M. Šibelja 

RP 

RP 

GOS, OPB 

torek, 3. 

 

petek, 5. 

5. 8 Dunja Peric 

Špela Grmek 

RP ponedeljek, 1.  

6. 15 Mihaela B. Perhavec 

Vojko Franetič 

ŠPO 

ZGO, DKE  

sreda, 5. 

petek, 4. 

  Alenka Kajtna OPB četrtek, 4. 

 

RAZRED 

 

ŠTEVILO 

UČENCEV 

RAZREDNIK 

SORAZREDNIK 

PREDMET GOVORILNE  

URE (šol. ura) 

7. a 14 Darja Urh 

Mojca U. Pipan 

TJA 
 

TJA 

torek, 1. 

sreda, 2. 

7. b 15 Barbka Mahnič 

Irena Rustja 

MAT, MME* 

SLJ, N2N* 

petek, 2.  

četrtek, 5. 

8. a 21 Martina Štrancar 

Anja H. Korečič 

SLJ, FIV* 

II1,2,3*, TEV* 

sreda, 4. 

ponedeljek, 5. 

8. b 17 Mirjam Rončel 

Tanja Samec 

NAR, BIO, GOS, NPH*, 

SPH* 

GEO, LUM, LS1*,LS3* 

torek, 3. 

četrtek, 2. 

9. a 25 Andreja Rustja 

Dragica U. Kodelja 

GUM, OPZ, MPZ 

pom. ravnateljice 
petek, 4. 

  Strokovni delavci   

  Vlasta Metlikovec knjižničarka, SLJ ponedeljek, 1. 

  Lucija F. Križaj ROB*  

  Tomaž Mavrič rač., TIT, FIZ ponedeljek, 2. 

 

*IP – izbirni predmet 

*N.. – neobvezni izbirni predmet 
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Ostali strokovni delavci  

 

Dragica Ukmar Kodelja – pedagoginja         

Vlasta Metlikovec – knjižničarka                  

Špela Grmek – psihologinja, mag. inkluzivne pedagogike – izvajalka DSP po Odločbah o 

usmeritvi  

…………../Martina Grmek – socialna pedagoginja - izvajalka DSP po Odločbah o usmeritvi  

Ada Mahne – logopedinja (Center za korekcijo sluha in govora Portorož) 

 

Administrativni delavci  

 

Doris Požar – tajnica 

Sanja Terčon – računovodkinja 

Elena Frankič – 50 % računovodkinja 

 

Tehnični delavci  

 

Hišnik – vzdrževalec                           

 

             Evgen Suban 

Čiščenje šolskih prostorov     

 

Komen: Darija Rudež, Marjetka Krševan, 

             Eda Lokar, Mateja Ličen 

PŠ Štanjel: Nerina Štokelj 

Šolska kuhinja            

 

 

 

Uradne ure:  

 

tajnica 

računovodji 

pomočnica rav. in svet. delavka 

ravnateljica 

vodja kuhinje 

knjižničarka 

 

 
 

Komen: Snježana Ružić, Katarina Vrabič, 

             Elena Mržek, Medeja Vrabec 

PŠ Štanjel: Mojca Ukmar, Darja Kocjan 

 

 

čas 

7.30–9.00 

9.00–11.30 

10.00–11.30 

10.00–11.30 

7.00–8.00 

7.30–8.30 

čas 

13.30–15.00 

13.30–15.00 

12.00–13.30 

12.00–13.30 

14.00–15.00 

13.00–14.00 

Strokovni in 

administrativni 

delavci so 

osebno ali po 

telefonu 

dosegljivi v 

času uradnih 

ur, v nujnih 

primerih pa 

tudi izven. 
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Časovna razporeditev pouka 

ura čas odmor čas 

1. ura 7.55–8.40 1. odmor 8.40–8.45 

2. ura 8.45–9.30 glavni odmor 9.30–9.50 

3. ura 9.50–10.35 3. odmor 10.35–10.40 

4. ura 10.40–11.25 rekreat. odmor 11.25–11.35 

5. ura 11.35–12.20 5. odmor 12.20–12.25 

6. ura 12.25–13.10 odmor za kosilo 13.10–13.30 

7. ura  13.30–14.15 7. odmor 14.15–14.20 

8. ura 14.20–15.05   

Časovna razporeditev VI dela 

čas dejavnost 

6.30–8.00 jutranje varstvo – devetletka 

7.30–7.55 

12.30–14.40 
varstvo vozačev 

7.55–14.15 pouk 

11.30–15.40/16.30 podaljšano bivanje 

 



14 

PREDMETNIK 
V šolskem letu 2021/2022 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred 183 dni). Med dni 

pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dni ter šolo v naravi. 

 

Tedenski plan pedagoških ur v devetletni osnovni šoli: 

 

           predmet / razred                                                                      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

slovenščina – SLJ  6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

matematika – MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

angleščina – TJA  2 2 2 3 4 4 3 3 

likovna umetnost – LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

glasbena umetnost– GUM  2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

družba – DRU     2 3     

geografija – GEO      1 2 1,5 2 

zgodovina – ZGO       1 2 2 2 

dom. in drž. kult. in etika – DKE       1 1  

spoznavanje okolja – SPO  3 3 3       

fizika – FIZ        2 2 

kemija – KEM        2 2 

biologija – BIO        1,5 2 

naravoslovje – NAR      2 3   

narav. in tehnika – NIT    3 3     

tehnika in tehnologija – TIT       2 1 1  

gospodinjstvo – GOS     1 1,5    

športna – ŠPO  3 3 3 3 3 3 2 2 2 

neobvezni izbirni predmeti 2   1/2 1/2 1/2 2 2 2 

izbirni predmeti       2/1 2/1 2/1 

dod. in dopolnilni pouk – DDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ure oddelčne skupnosti    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

skupaj tedensko 21 24 23 25 26 27 28,5 29 29 
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Neobvezni izbirni predmeti  

 

Skladno s spremembami ZOŠ (2013) bomo v 1. razredu izvajali neobvezni izbirni predmet 

angleščina (2 uri), v 4., 5. in 6. razredu pa italijanščino (2 uri), tehniko in računalništvo 

(Komen) oz. italijanščino (2 uri), šport (1 ura) (Štanjel). V 7., 8. in 9. razredu se bodo 

učenci lahko učili nemščino (2 uri).  

Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali, če se bo za vsako skupino odločilo vsaj 12 

učencev v 2. triletju oz. 8. učencev v 3. triletju. 

 

Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu 

 

V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali naslednje izbirne predmete:  

 

Družboslovno-humanistični sklop Naravoslovno-tehnični sklop 

likovno snovanje 2/3 – LS2/3 

filmska vzgoja – FIV 

šport za zdravje – ŠZZ 

šport za sprostitev – ŠSP 

izbrani šport – nogomet – IŠN 

italijanščina 1 – II 1 

italijanščina 2 - II 2 

italijanščina 3 – II 3 

vzgoja za medije – televizija - TEV 

načini prehranjevanja – NPH 

multimedija - MME 

odkrivajmo preteklost mojega kraja – OPK   

 

Vsak učenec je dolžan izbrati najmanj 2 uri izbirnega predmeta. Lahko pa izbere 3 ure 

izbirnega predmeta, če s tem soglašajo starši. Učenec je ocenjen iz vseh izbranih 

izbirnih predmetov. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnega predmeta, če 

obiskuje glasbeno šolo z javno veljavno listino.  

 

 

Dodatni in dopolnilni pouk 

 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne 

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami 

ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave 

na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.  
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Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč 

učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo 

temeljne učne cilje.  

Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata 

kombinirano po urniku oz. po potrebi. V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali dodatni in 

dopolnilni pouk od 6. do 9. razreda iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA, FIZ, KEM 

in BIO, v nižjih razredih pa kombinirano. 

 

 

Individualna in skupinska pomoč 

 

Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami in 

nadarjenim. Izvajali jo bomo kot delavnice za nadarjene in korektivno športno vadbo po 

spodnjem razporedu: 

 

delavnica strokovni delavec razred 

raziskovalna delavnica – turizem – Štanjel Dunja Peric 4.–6. 

debatni klub Anja Humar Korečič 7.–9. 

kritično mišljenje Anja Humar Korečič 7.–9. 

logika Barbka Mahnič 6.–9. 

dramska igra – KRASni oder Martina Štrancar 7.–9. 

dramska igra v TJA Darja Urh 4.–7.  

eTwinning Mojca Uhernik Pipan 8.–9. 

korektivna športna vadba Ana Masten 4.–6. 

 

 

Dodatna strokovna pomoč 

 

Učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami (z Odločbami o usmeritvi ali 

brez njih) bomo nudili specialno pedagoško pomoč in dodatno strokovno pomoč učiteljev 

ustreznih strokovnosti, pomoč psihologinje in šolske pedagoginje. Učence bomo 

usmerjali v dopolnilni pouk ter jih vključevali v individualne učne pomoči v okviru 

programa javnih del (dokler bo program potrjen). Po izkazanih potrebah bo učencem z 

govornimi motnjami nudila strokovno pomoč logopedinja iz Centra za korekcijo sluha in 

govora Portorož. 
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Koncept dela z nadarjenimi 

  

Izobraževanje nadarjenih učencev se izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike 

dela, omogočeno jim je hitrejše napredovanje po programu (akceleracija), nadarjenim 

so namenjeni dodatni pouk in ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem, 

omogočeno jim je vključevanje v različne interesne dejavnosti, zanje so organizirane 

raziskovalne naloge, tabori itd. 

 

Šola je za nadarjene učence dolžna izvesti proces osveščanja, evidentiranja učencev, ki 

bi lahko bili nadarjeni, pridobitve mnenja in soglasja staršev, identifikacije nadarjenih 

pred začetkom dela z njimi.  

 

V skladu s Konceptom dela z nadarjenimi bomo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z 

identifikacijo, za identificirane ali/in motivirane učence pa bomo organizirali in izvajali 

delavnice, opisane v rubriki Individualna in skupinska pomoč. 

 

 

Organizacija pouka – manjše učne skupine 

 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 

87/2011) bomo pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali v manjših učnih 

skupinah v obsegu do ¼ ur tedensko od 4. (od aprila dalje) do 7. razreda v skladu z 

veljavnimi standardi in normativi. 

V 8. razredu se bodo vse ure pouka pri slovenščini izvajale v manjših učnih skupinah, pri 

matematiki in angleščini pa po oddelkih. V 9. razredu se bodo vse ure pouka pri vseh treh 

predmetih izvajale v dveh učnih skupinah.  

 

Fleksibilni predmetnik 

 

V skladu z 29. členom ZOŠ bomo tedensko število ur drugače razporedili pri naslednjih 

predmetih v navedenih razredih:   

6. razred: ZGO in GEO – po dve uri tedensko vsako ocenjevalno 

obdobje en predmet 

7., 8. in 9. razred: izbirni predmeti, individualni in skupinski pouk za nadarjene 

se izvajajo po urah ali strnjeno (blok ure, športni 

popoldnevi, šola v naravi, ekskurzije …)  

8. in 9. razred: SLJ – vsakih 14 dni druga ura (3,5 oz. 4,5) – drug razred 

8. razred: GEO in BIO – vsakih 14 dni druga ura (1,5) – drug predmet 



18 

Razširjeni program šole 
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni 

pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi. 

 

Podaljšano bivanje 

 

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja 

do 15.40 oz. do 16.30 na centralni šoli in na podružnici. 

Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, 

umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. 

Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v šolo, ampak ga počakajo pred njo. 

 

 

Jutranje varstvo 

 

Za učence 1. razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano od 6.30 (oz. 

po potrebi tudi prej) do začetka pouka. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred 

začetkom pouka (ob 7.50). 

 

 

Varstvo vozačev 

 

Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo od 7.30 do 7.55, po pouku 

pa od 12.30 do 14.40. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole 

brez dovoljenja dežurnega učitelja. 
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Interesne dejavnosti 

 

CENTRALNA ŠOLA KOMEN 
naziv krožka mentor razred urnik 

Sintesizer Andreja Rustja 2.–6. torek, 8.  

Otroški pevski zbor Andreja Rustja 1.–2. torek, 6. 

Otroški pevski zbor Andreja Rustja 3.–5. sreda, petek, 6. 

Mladinski pevski zbor Andreja Rustja 6.–9. tor., sre., čet., 

pet. 7.  

Bralna značka razredničarke 1.–5.  

Bralna značka Irena Rustja 6.  

Bralna značka Vlasta Metlikovec 7.–9.  

Pravljični krožek Vlasta Metlikovec 1.–2.  

Klekljarski krožek Alenka Mezek Šibelja 3.–9.  

Angleška bralna značka Mojca Uhernik Pipan, Darja Urh 1.–9.  

Vezenje Mirjana Trampuž Luin 2.–8.  Četrtek, 7. 

Dramski v TJA Mojca Uhernik Pipan 4.–7.   

Italijanščina* Anja Humar Korečič 1.–3. čet., 5. ura – 2. + 3. razred 

petek, 5. ura - 1. razred 

Kamnoseški krožek Matej Štolfa 6.–9.  

Turizem Metka Paljk 8.  

Vrtnarski krožek Nataša Čotar 3.–6.  

Šahovski krožek Zoran Spasenić 2.–9.  

Vesela šola Andreja Vidrih 4.–9.  

Obdelovanje lesa Tomaž Mavrič 7.–9.  

Debatni klub Anja Humar Korečič 7.–9. pred turnirji 

Italij. bralna značka Anja Humar Korečič 4.–9.  

Pravljično-lik. igrarije Tanja Spačal 1.  

Ustvarjalno pisanje Martina Štrancar 4.-9. četrtek, 7. 

Mažoretke Špela Grmek 1.–7.  

EKO firbci Agata Perdec 3.–9.   

Zabavna matematika Tatjana Metljak Nikolić 2.–3.  torek, 7. 

Astronomija Lucija F. Križaj, Tomaž Mavrič 7.–9.  

Čebelarski krožek Urška Frančeškin Pahor 4.–7.   

Dramski krožek Monika Bitežnik  2.–5.  

Rdeči križ  5.-7.  
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PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠTANJEL 
naziv krožka mentor razred urnik 

Dramsko-recit. krožek Tina Vitez, Alenka Kajtna 3.–6.  

Oblikovanje Dunja Peric 1.–3.  

Otroški pevski zbor Andreja Rustja 1.–2. ponedeljek, 6. 

Sintesizer Andreja Rustja 2.–6.  ponedeljek, 8. 

Pravljični krožek Alenka Kajtna 1.–2.  

Bralna značka razredničarke 1.–5.  

Bralna značka  Martina Štrancar 6. Torek, 7. 

Angleška bralna značka Mojca Uhernik Pipan 1.–6.  

Italijanščina* Anja Humar Korečič 1.–3. sreda, 8. ura – 2. + 3. razred 

sreda, 5. ura - 1. razred 

ITJ bralna značka Anja Humar Korečič 4.–6.  

Vesela šola Tina Vitez, Alenka Grmek 4.–6.  

Mažoretke  Mihaela Bernetič Perhavec  1.–6.   

Čebelarski krožek Urška Frančeškin Pahor 4.–6.  

Klekljarski krožek Alenka Mezek Šibelja 3.–6.  

Šolski vrt Dunja Peric 1.–6.  

Šivanje Ana Valečič 3.–6. petek, 6.  

Turistični krožek Dunja Peric 4.–6.  

Računalniški krožek Ana Valečič, Tina Vitez 1.–6.  

Dramska igra v TJA Mojca Uhernik Pipan 5.-6.  

Otroški pevski zbor Andreja Rustja 3.–6. ponedeljek,,7. 

četrtek,, 6.  

Legenda: * sofinanciranje s strani staršev 

 

Učenci imajo v prostorih šole še GLASBENO ŠOLO, BALETNE VAJE, KOŠARKO, 

NOGOMET, ROKOMET, PLESNO ŠOLO – Be Funky, Kreart, POSKOKCA … 

 V interesne dejavnosti se učenci prijavijo s prijavnico, ki je natisnjena v Publikaciji zadaj. 
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Šola v naravi 

Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, 

socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja 

stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje.  

 

Učenci 2. razreda bodo predvidoma imeli plavalni tečaj organiziran kot tridnevno šolo 

v naravi od 3. do 6. maja 2022 v CŠOD Burja. 

 

Za učence 3. razreda, ki še niso opravili tečaja plavanja, bo organizirana šola v naravi 

s tečajem plavanja od 3. do 5. maja 2022 v CŠOD Cerkno. 

 

Učenci 4.in 5.  razreda bodo predvidoma imeli letno šolo v naravi od 13. do 17. junija 

2022 v Termah Čatež.  

 

Učenci 6. in 7. razreda bodo v zimski šoli v naravi opravili tečaj alpskega smučanja. 

Program bomo predvidoma izvedli v CŠOD Cerkno med 7. in 11. marcem 2022. 

 

Projektni in tematski teden za učence 8. razreda bo v domu CŠOD Štrk, kjer bodo 

gostovali od 6. do 10. septembra 2021. 

 

Omenjene oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki omogočajo realizacijo ciljev iz učnega 

načrta na drugačen, pestrejši in za učence zanimivejši način ter hkrati omogočajo tudi 

razvijanje različnih spretnosti, bomo izvedli, če se bo zanje odločila večina staršev.  

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani 

šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi. 
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Sodelovanje šole s starši 

 

Redno sodelovanje staršev s šolo in kontinuirana skrb za otrokov napredek bistveno 

prispevata k otrokovi šolski uspešnosti in ustvarjata pri otrocih občutek varnosti. Zato 

svetujemo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. 

 

Govorilne ure 

 

Popoldanske – mesečne govorilne ure so v Komnu med 16.00 in 17.00, v Štanjelu pa med 

17.00 in 18.00 praviloma vsak 2. torek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici: 

 

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 

12. oktober 15. februar 

9. november 8. marec 

14. december 12. april 

11. januar 10. maj 

 
Dopoldanske – tedenske govorilne ure so opredeljene v tabeli, ki predstavlja učitelje 

(str. 10, 11), objavljene pa bodo tudi na šolski spletni strani. V tednu, ko imamo 

popoldanske govorilne ure, dopoldanskih ni, prav tako jih ni septembra in junija, razen 

po potrebi in vnaprejšnjem dogovoru. 

 

Predlagamo, da se pogovornih ur udeležujete vedno le z otrokom, po predhodni 

najavi pa se boste izognili predolgemu čakanju. 

O morebitnih odsotnostih učiteljev boste pravočasno obveščeni preko otroka in 

eAsistenta. 

 

Roditeljski sestanki 

 

V vsakem oddelku bomo organizirali štiri roditeljske sestanke:  

Prvi sestanek bo organiziran od 9. do 14. septembra 2021 v Komnu in v Štanjelu. Na 

njem bomo starše seznanili z okvirnim programom dela, aktualnostmi in novostmi v 

šolskem letu 2021/22. Spoznali bodo razredničarko otroka in učitelje, ki bodo poučevali 

v oddelku. V drugem delu bo razredničarka seznanila prisotne  z letnim programom dela 

v oddelku, izvolili oz. potrdili pa bodo tudi predstavnika v svet staršev. 

Drugi sestanek bo organiziran kot spletno predavanje z aktualno tematiko “Zasvojenost: 

to se meni ne more zgoditi” in ga bomo organizirali 19. oktobra 2021. 
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Tretji sestanek bo organiziran kot srečanje staršev z razredniki in sorazredniki 

praviloma v mesecu februarju. 

Četrti sestanek bo organiziran po razredih. Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana 

na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge ali posebnosti, ki sledijo učno-

vzgojnemu procesu v šoli. 

  

razred čas izvedbe tema izvajalec 

1. 1. 9. 2021 Naš prvošolec pedagoginja, 

razredničarki 

2. 12. 4. 2022 Naučimo se brati razredničarki,  

pedagoginja 

3. 9. 11. 2021 

 

Branje za znanje  pedagoginja, 

razredničarki 

4. 12. 10. 2021  

12. 4. 2022  

Učenje učenja 

Šola v naravi   

ravnateljica, 

razredničarki, 

pedagoginja 

5. 9. 9. 2021 

15. 2. 2022 

Šola v naravi 

Moj otrok odrašča 

razredničarki, ravnateljica, 

pedagoginja 

6. 11. 1. 2022 

 

Šola v naravi 

Tretje triletje, izbirni 

predmeti, NPZ  

ravnateljica, 

razredničarki 

7. 15. 2. 2022 

 

Šola v naravi 

Mladostniška tveganja 

(odvisnosti, internet, 

varnost, zdrav razvoj …) 

psihologinja, 

razredničarki 

8.  10. 5. 2022 Izbira srednje šole in 

poklica 

razredničarki, 

pedagoginja 

9. 11. 1. 2022 Postopek vpisa v srednjo 

šolo, Analiza VI 

rezultatov  

pedagoginja, 

razredničarka 

 

Poleg omenjenih vsebin bomo staršem in zainteresirani javnosti (ob sofinanciranju) 

ponudili tudi delavnice na aktualne teme. 
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Druge oblike sodelovanja 

 

Starše vabimo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik, kot so družabna 

srečanja, dnevi odprtih vrat, delavnice, športne, kulturne prireditve, delovne akcije 

itd.  

Tradicionalni Miklavžev sejem bomo izpeljali predvidoma 3. decembra 2021. 

Dan šole bomo obeležili 22. aprila 2022, ko bo izšlo tudi šolsko glasilo.  

 

S starši in starimi starši oz. občani se bomo družili tudi ob spuščanju gregorčkov v 

Štanjelu (12. marca 2022) ter ob dnevu izgnancev (7. junija 2022). 

 

Svojo voljo pa lahko starši uveljavijo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v 

svetu staršev in svetu zavoda. 

 

 

Opravičevanje odsotnosti 

 

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove 

odsotnosti so starši dolžni njegovo odsotnost še isti dan sporočiti v tajništvo šole, v 

petih dneh pa opravičiti njegovo odsotnost (osebno ali v pisni obliki), sicer jih razrednik 

pozove, da izostanek opravičijo oz. se ure štejejo za neopravičene. Kadar učenec zaradi 

bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško 

opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo 

razredniku, ki jih tudi pisno odobri oz. ne odobri. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali 

v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje 

staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka. 

 

 Obrazec za petdnevno odsotnost je priložen Publikaciji in ga lahko po potrebi 

uporabite. 
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Ekskurzije v okviru dni dejavnosti 

Pedagoški delavci si prizadevamo, da bi učenci v devetih letih šolanja izkustveno spoznali 

celo Slovenijo in pokukali tudi k sosedom čez mejo, zato organiziramo geografske, 

naravoslovne in zgodovinske ekskurzije ter druge organizirane oglede. 

 

EKSKURZIJE 

šola  razred kraj trajanje predvideni čas 

izvedbe 

    

 

Komen 

 

Štanjel 

1.  Lipica 5 ur maj 2022 

2. Primorje 5 ur maj 2022 

3. Cerkno 5 ur maj 2022 

4. Ljubljana 5 ur april 2022 

5. Čatež ob Savi 5 ur september 2021 

6. Cerkniško jezero 8 ur september 2021 

7.  Idrija, Divje jezero 8 ur september 2021 

8. Gorenjska 8 ur maj 2022 

9. Posočje 8 ur oktober 2021 

* Podrobni načrti dni dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi) bodo 

predstavljeni na 1. roditeljskem sestanku po posameznih razredih in vključeni v Letni 

delovni načrt šole. 

 

 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.1a-vreme.si/radarska-slika-padavin/&imgrefurl=http://www.1a-vreme.si/radarska-slika-padavin/&docid=AngTCe0Ui7122M&tbnid=AbN9VjNIKg9koM:&vet=10ahUKEwjmwpSvmPfUAhULVRQKHYZTD1442AQQMwhZKFcwVw..i&w=766&h=500&bih=595&biw=1280&q=slike%20narave%20in%20krajev&ved=0ahUKEwjmwpSvmPfUAhULVRQKHYZTD1442AQQMwhZKFcwVw&iact=mrc&uact=8
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Projekti in raziskovalne naloge 

Projekte in raziskovalne naloge bomo realizirali v okviru rednega pouka, interesnih 

dejavnosti, dni dejavnosti, na razrednih urah itd.  

 

Projekti   

Temeljni namen programa Ekošola je, da daje okvir za okoljsko delovanje 

sodelujočih ustanov. Znotraj tega okvira pa lahko vsaka ustanova izbere 

takšen program, ki v največji meri omogoča njeno učinkovito okoljsko 

delovanje. Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave bomo morali v šolskem 

letu 2021/22 pripraviti oz. izvesti naslednje: 

Eko-akcijski načrt za šolsko leto 2021/22, v katerega bomo vključili najmanj tri 

projekte, ozaveščevalne in zbiralne akcije in eno izbirno aktivnost.  

 

Zdrava šola – promocija zdravja v najširšem smislu 

V okviru Zdrave šole bomo med urami oddelčne skupnosti in drugih dejavnosti 

izvajali preventivne aktivnosti promocije zdravja. 

Večjo pozornost bomo namenili posameznim vsebinskim področjem: duševno 

zdravje, odvisnosti, prehrana, gibanje, se vključili v tekmovanje v poznavanju sladkorne 

bolezni in dejavno podprli republiško rdečo nit Zdravih šol »Duševno zdravje, prehrana 

in gibanje«. 

 

V 8. razredu bomo tudi letos izpeljali projekt O tebi. 

 

V povezavi z rdečo nitjo republiškega projekta Duševno zdravje bomo po posameznih 

razredih izvajali različne dejavnosti, poudarek pa bomo dali tudi zdravstveno-vzgojnim 

vsebinam (med rednim poukom ali med naravoslovnimi dnevi, v okviru raznih delavnic, ur 

oddelčnih skupnosti itd.), ob sodelovanju Zdravstvenega doma iz Sežane: 

1. razred: Zdrave navade 

2. razred: Osebna higiena 

3. razred: Zdrav način življenja 

4. razred: Preprečevanje poškodb 

5. razred: Zasvojenost 

6. razred: Odraščanje 

7. razred: Pozitivna samopodoba in stres 

8. razred: Medosebni odnosi 

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 

7.–9. razred: Temeljni postopki oživljanja 

 

Učenci od 1. do 5. razreda bodo, če bodo epidemiološke razmere dopuščale, sodelovali v 

preventivnem zobozdravstvenem programu Zdravi zobje – lep nasmeh. 
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Na različne načine bomo obeležili pomembnejše svetovne dneve, povezane z zdravjem 

(s kratkim prispevkom na šolskem radiu, raznimi delavnicami, izdelavo plakatov, pogovori 

na urah oddelčne skupnosti ipd.): 

svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober 2021; 

svetovni dan hrane – 16. oktober 2021; 

svetovni dan strpnosti – 16. november 2021; 

svetovni dan aidsa – 1. december 2021; 

svetovni dan zdravja – 7. april 2022; 

svetovni dan gibanja – 10. maj 2022; 

svetovni dan brez tobaka – 31. maj 2022. 

 

SIMBIOZA šola – Tudi letos bomo sodelovali v projektu Zavoda za medgeneracijsko 

sodelovanje Simbiosa Genesis Ljubljana in v okviru slednjega organizirali športno, 

fotografsko in računalniško delavnico. 

 

Nadaljevali bomo s programom prostovoljstva v okviru projekta BODI DOBER, BODI 

KUL, katerega namen je ozaveščanje o pomenu vrednot, morale, etike in bioetike v 

sodobnem svetu. Projekt izvajamo v sodelovanju z Inštitutom za etiko in vrednote Jože 

Trontelj. S programom se bo šola odpirala v širšo skupnost s prenosom vrednot do 

staršev, družin, v lokalno skupnost in širšo družbo. 

 

Športni programi 

športni program za učence 1. triletja – Zlati sonček; 

športni program za učence 2. triletja – Krpan. 

 

Projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu bo 

vključil generacijo sedmošolcev v šolskem letu 2021/2022. Glede na to bodo vsi učenci 

7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji 

predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko 

leposlovno delo.  

 

Meddržavno sodelovanje na izobraževalnem, kulturnem in športnem področju bomo 

razvijali ob ugodni epidemiološki situaciji. 

 

Po Fabianijevih poteh – Zaključek dveletnega projekta, ki ga že devetič zapored 

izvajata OŠ Komen in OŠ Dutovlje ob sodelovanju Društva likovnih pedagogov Primorja. 

 

Prospekt mojega kraja – Zaključek 6. bienalnega geografskega natečaja, ki ga 

organizirata OŠ Komen in OŠ Dutovlje v sodelovanju z Društvom učiteljev geografije. 

 

Varno na kolesu – projekt je namenjen pripravi na kolesarski izpit in  spodbujanju 

učencev k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu. 
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Rdeča nit šole – Celoletni projekt, ki se bo zaključil ob dnevu šole, bomo namenili 

razvijanju odgovornosti vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa do okolja ter 

ureditvi okolice obeh šolskih objektov. Projekt bomo povezali tako z elementi 

formativnega spremljanja, projektom POGUM kot tudi programom 8 krogov odličnosti. 

 

Spodbujali bomo virtualno sodelovanje v mreži evropskih šol s pomočjo informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij v projektu eTwinning. 

 

Tudi letos se bomo vključili v Shemo šolskega sadja in šolskega mleka ter na ta način 

omogočili učencem pogostejše uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. 

 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – V razvojni nalogi ZRSŠ bodo strokovni 

delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi 

otrok/učencev, ki temelji na formativnem spremljanju in zagotavlja optimalen razvoj in 

učno uspešnost vsakogar. 

 

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje vključuje strokovne delavce in učence, 

ki bodo večjo pozornost namenili razvijanju ustrezne pedagoške klime, kjer se bo vsak 

počutil varnega in sprejetega. Pozornost bo namenjena čustvenemu in socialnemu učenju, 

sodelovanju, razvijanju zdravih medsebojnih odnosov ter ravnanju  v primerih neželenih 

oblik vedenja.  

 

POGUM – Šola je vključena v projekt ZRSŠ – Razvijanje kompetenc podjetnosti v OŠ, 

v okviru katerega bomo posebno pozornost in z njo povezane aktivnosti razvijali na 

področju karierne in poklicne orientacije na poti podjetnosti. 

 

Radi pišemo z roko - S projektom želimo ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja 

z roko, ga spodbuditi, razvijati finomotoriko in poudariti pomen individualnosti. Pisanje 

z roko je pomembna spretnost, pri kateri možgani delujejo bolj kompleksno kot pri 

pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo zapišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. 

Projekt bomo zaključili s posebnimi aktivnostmi v Tednu pisanja z roko (17.–21. 1. 2022).  

 

Raziskovalne naloge 

Turizmu pomaga lastna glava 

Letos bodo na 36. festivalu Turistične zveze Slovenije in ZRSŠ učenci predvidoma 

sodelovali z raziskovalno nalogo na temo, ki bo vezana na kulinariko. Za to priložnost bo 

izdelan turistični proizvod, ki bo predstavljen na turistični tržnici. 

 

Učenci bodo imeli možnost v projektu Mladinsko raziskovalno delo razvijati sodoben 

model vseživljenjskega učenja skozi proces priprave, izdelave in predstavitve 

raziskovalnih nalog. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojno-izobraževalnega dela 

v šoli.  

 

Med temeljne naloge šolske pedagoginje sodijo: 

➢ aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo, 

➢ aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo osmošolcev in devetošolcev, 

➢ sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju 

pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev, 

➢ koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za 

delo, Zdravstvenim domom, Zavodom za šolstvo, AMR iz Nove Gorice, 

➢ koordinacija dela specialne pedagoginje in prostovoljcev,  

➢ individualna oziroma skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami 

pred uvedbo postopka usmerjanja,  

➢ individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in 

tehnik učenja, 

➢ koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci.  

 

Med specifične naloge šolske pedagoginje sodijo: 

➢ organizacija in vodenje roditeljskih sestankov, 

➢ (so)mentorstvo šolske skupnosti in šolskega parlamenta.  

 

Šolska pedagoginja nudi pomoč staršem, učencem in učiteljem, ko naletijo na probleme, 

ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki. 

 

Šolska pedagoginja Dragica Ukmar Kodelja je na šoli dosegljiva vsak dan med 8.00 in 

14.00, prisotna pa je tudi v času mesečnih pogovornih ur. 

 

Koordinatorica aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi je psihologinja in mag. 

inkluzivne pedagogike Špela Grmek, ki izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči. Ure 

dodatne strokovne pomoči izvaja tudi socialna pedagoginja ……………….oz. Martina Grmek. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V šolski knjižnici v Komnu učenci lahko izbirajo med kar 16200 knjigami, v Štanjelu med 

1560 knjižnimi enotami, brskajo pa lahko po 30 različnih revijah. Sicer pa je šolska 

knjižnica poleg izposoje knjig namenjena tudi koristnemu preživljanju prostih uric. Tu 

so knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in 

pripravo referatov.  

V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz učbeniškega sklada si 

izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence šole brezplačna. Učenci se 

na učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta 

nepoškodovane učbenike vrnejo v knjižnico. 

V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: 

- bralna značka od 7. do 9. razreda, 

- razni kvizi, 

- priložnostne razstave, 

- ure pravljic, 

- izvajanje knjižnično informacijskih znanj. 

 

Knjižnica je na centralni šoli za obiskovalce odprta vsak dan med 7.30 in 14.30, razen v 

času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (pouk slovenščine). Natančen urnik 

knjižnice v Komnu in Štanjelu bo objavljen na spletni strani šole. 

 

V knjižnici v Komnu učence pričakuje knjižničarka Vlasta Metlikovec, v Štanjelu pa 

učiteljica Jožefina Grmek. 
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SKRB ZA ZDRAV IN URAVNOTEŽEN RAZVOJ 

Šolska prehrana 

Učenci se lahko v šoli naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in 

popoldansko malico, vsi učenci pa imajo dopoldne na razpolago tudi sadje in čaj. 

Z vidika uravnoteženega prehranjevanja in zdravega telesnega razvoja je ustrezno 

prehranjevanje otrok zelo pomembno, zato predlagamo, da vsi učenci v šoli zaužijejo 

vsaj en obrok. 

 

Cena posameznih obrokov: 

- malica: 0,90 € 

- kosilo: 2,90 € 

- popoldanska malica: 0,60 €  

Ključek za prehrano: Učenec prejme proti plačilu ključek za evidentiranje prevzetih 

obrokov v 1. razredu in ga v primeru izgube ali uničenja ponovno kupi.  

 

Šola si pridružuje pravico do sprememb cen šolske prehrane, če se bodo spremenili 

stroški obrokov. Obračun prehrane vodi Elena Frankič.  

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. 

 

Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi tajnica na tel. 05 731 89 20, preko 

tel. odzivnika 05 292 79 40 ali preko e-pošte (prehrana.os.komen@gmail.com). 

Obroke je potrebno odjaviti do 8.00, sicer jih mora koristnik plačati. 

 

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 

 

V začetku šolskega leta starši učencev 1. razreda sklenejo s šolo pogodbo o 

zagotavljanju šolske prehrane. 

 

Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano (Snježana Ružić, 

Mojca Ukmar, Agata Masten in 1 učenec), ki jo vodi Mirjam Rončel.  

Postopke v zvezi z evidentiranjem, določanjem časa in načina odjave posameznega 

obroka ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili, pravicami in postopki do 

subvencioniranja prehrane določajo Pravila o šolski prehrani ter Pravila o 

subvencioniranju šolske prehrane (šolska spletna stran, Dokumenti). 

 

Prijave na šolsko prehrano oddajte razredničarki do petka, 3. 9. 2021. (Velja za 

tiste, ki tega niste storili junija.) Prijavnica je vsem na voljo na šolski spletni strani. 

 

 

mailto:prehrana.os.komen@gmail.com
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Zdravstveno varstvo 

V sodelovanju s šolskim dispanzerjem Zdravstvenega doma Sežana in zobno ambulanto 

v Komnu bomo za učence 1., 3., 5. in 8. razreda organizirali sistematske zdravstvene in 

zobozdravstvene preglede, učenci bodo nadaljevali s programom cepljenja, ki so ga 

začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa bo opravljen tudi pregled 

sluha. 

Šolski dispanzer vodi zdravnica Zorica Milenković, dr. med., spec. pediatrije, v timu pa 

sta še medicinski sestri Neža Okršlar in Branka Žežlin.  

Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, 

sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih 

pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. 

Šolsko zobno ambulanto v Komnu lahko učenci obiščejo vsako sredo popoldne. 

Zobozdravnica Nataša Torkar Fabčič, dr. stom., bo z asistentko Aleksandro Grilj 

opravila sistematske preglede zob po razporedu, objavljenem v septembru. 

V okviru zobozdravstvene preventive bomo nadaljevali z učenjem pravilnega čiščenja 

zob in tekmovanjem v akciji »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«, ki poteka med učenci 

od 1. do 5. razreda v vseh šolah v Sloveniji, za naše učence pa jo vodi medicinska sestra 

Aleša Birsa. 

Zdravstveno preventivne aktivnosti na šoli vodi dipl. med. sestra Ana Furlan. 

Šolski sklad 

Na šoli je bil pred leti ustanovljen Šolski sklad, katerega namen je izboljšati materialne 

pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev. Hkrati sklad po svojih 

zmožnostih pomaga tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem pri dejavnostih, 

ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkcija sklada je uresničevanje tistih 

želja vodstva, učiteljic in učiteljev šole, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k 

večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. 

Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo štirje predstavniki šole, ki jih 

predlaga svet šole, in trije predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Upravni 

odbor sestavljajo:  

- 4 predstavniki zaposlenih: Mojca Uhernik Pipan, Silvana Piculin, Sonja Mušič, Dragica 

Ukmar Kodelja in  

- 3 predstavniki staršev: Peter Trampuž, Marija Umek, Manuela Nabergoj Furlan. 

Predsednica upravnega odbora sklada je Dragica Ukmar Kodelja. 

Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Komen je 01249-6030655974, sklic 8099999. 

 

V bodoče nameravamo na šoli ustanoviti fundacijo z namenom blaženja finančnih stisk 

učencev.  
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Šolski prevozi     
                                                                                                                                                     

V skladu s 56. členom ZOŠ bo za učence vozače organiziran brezplačni prevoz. 

Ustanoviteljica pripravlja v ta namen javno naročilo, s katerim bo izbrala izvajalca - 

prevoznika. Urnik prevozov bo objavljen na spletni strani šole. 

 

 

 
 

   
 

 

VARNA POT V ŠOLO 

 
Starši so dolžni poskrbeti, da gredo otroci pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, 

naj hodijo po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri, kot poteka 

promet. Prvošolce starši pospremijo do šole. Vse pa poučijo o varnosti v prometu in jim 

pokažejo, kje in kako naj prečkajo cesto.  

Učenci vozači morajo poskrbeti za svojo varnost in varnost ostalih učencev na avtobusu. 

Dosledno je potrebno spoštovati pravila vožnje z javnim prevoznim sredstvom.  

Namerno povzročena škoda na avtobusu se staršem zaračuna.  

http://www.google.si/url?url=http://www.delo.si/novice/slovenija/drzava-placa-solski-prevoz-le-ce-ucence-ogroza-medved.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1kau6vNzOAhXI5xoKHeijCUEQwW4IFTAA&usg=AFQjCNE5PnwnAL1EEyag7pZ0MDJtQ0OdJg
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Subvencioniranje šolske prehrane  

ureja Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-

K) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 

št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 

99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 

88/16). 

• Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, 

so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni 

učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 

v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. 

o od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do 

brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni 

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 

presega 36 % neto povprečne plače v RS. 

• Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi 

učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, in učenci, prosilci za azil. Učencem, 

ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo. 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0058
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
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SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 

 

Podpisana/-i _________________________________,  

                                 (starši/zastopniki otroka) 

 

stanujoča/-i ____________________________________, soglašam, da OŠ Komen 

                                            (prebivališče) 

 

uporabi osebne podatke mojega otroka __________________________________,  

                                                                                    ( ime in priimek) 

 

rojenega _________________, ki v šol. letu 2021/2022 obiskuje ____ razred, 

 

za naslednje namene: 

 

      @  razstave izdelkov, 

      @  skupinske posnetke, 

      @  posnetke na fotografijah, 

      @  videoposnetke, 

      @  zvočne ali filmske posnetke javnih nastopov, 

      @  objave na spletnih straneh, 

      @  rezultate tekmovanj, 

      @  drugo: ____________________________ 

ter dovoljuje vključitev v:  

      @  anonimne intervjuje v raziskovalne namene, 

      @  anonimne ankete v raziskovalne namene. 

 

Kraj in datum: ____________________________  Podpis: __________________ 

 

Izpolnjeno soglasje vrnite razredničarki do 3. septembra 2021. 

Osnovna šola zgoraj navedene podatke, posnetke idr. uporablja v tem šolskem letu, hranila pa jih bo še eno leto po 

zaključku šolanja učenca/učenke. Vsi podatki se bodo hranili skladno s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja. OŠ izjavlja, da bo javno predstavila samo podatke, ki po naravi, 

vsebini in namenu ne posegajo v zasebnost posameznika, v skladu z določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/04).  
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PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 

v šol. letu 2021/2022 

 
______________________________________, učenec ________ razreda  

                (ime in priimek učenca) 

OŠ Komen bo obiskoval naslednje interesne dejavnosti: 

 

dejavnost mentor 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

* Italijanščino bomo izvajali kot razširjeno interesno dejavnost (ponudba od 1. do 3. 

razreda) ob financiranju staršev. 

 

 

Podpis učenca:                                   Podpis staršev/skrbnikov: 

_________________                      ___________________                    

Izpolnjeno prijavnico vrnite razredničarki do 3. septembra 2021. 
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NAPOVED IZOSTANKA 

 

Starši učenca/učenke _________________________________________ 

iz ___________ razreda napovedujemo __________-dnevni izostanek  

                                                                (število dni) 

od pouka v času od _________________ do _________________. 

 

___________________                                                  Podpis staršev: 

     (kraj in datum)                                                          _______________ 

 

NAPOVED IZOSTANKA 

 

Starši učenca/učenke _________________________________________ 

iz ___________ razreda napovedujemo __________-dnevni izostanek  

                                                                (število dni) 

od pouka v času od _________________ do _________________. 

 

___________________                                                  Podpis staršev: 

     (kraj in datum)                                                          _______________ 

 
Izpolni razredničarka:  

Na podlagi zakonskih določil je učencu/učenki _____________________________ 

dovoljena odsotnost od pouka v trajanju ____ dni.  

 

V _____________, dne ___________  Razredničarka: ______________________ 

 

POJASNILO:  
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek 

razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.  

Če izostanek traja več kot pet dni v letu, morajo starši nasloviti pisno vlogo z obrazložitvijo 

odsotnosti na ravnateljico šole, ki odloča o daljši odsotnosti. 
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PUBLIKACIJA  
OSNOVNE ŠOLE KOMEN 

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Izdala: Osnovna šola KOMEN 

Odgovorna oseba: Nives Cek, ravnateljica 

Lektoriranje: Irena Rustja 

Oblikovanje naslovnice: Tanja Samec 

Izvedba: Artpro d. o. o., Kamnik 

Naklada: 430 izvodov 

 

Komen, avgust 2021 
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