
   

                                                

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA 
KOMEN 
SVET ŠOLE  

Komen 61 a 
6223 Komen 

 

Številka: 900-2/2018/1 

Datum: 20.12.2017 

Z A P I S N I K 

   seje Sveta šole z dne 19. 12. 2017 ob 18.00 uri 

 

Prisotni: Jože Strnad, David Zega, Marjan Mržek, Zoran Spasenić,Primož Gustinčič,  
Mihaela Bernetič Perhavec, Barbka Mahnič 
Opravičeno odsotni:  Metka Paljk, Metka Žigon McCully, Ana Masten, Evgen Suban 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Elena Frankič – zapisničarka 

Dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 
2. Obravnava in sprejem Programa razvoja OŠ Komen za obdobje 2018-2022. 
3. Predstavitev projekta razširjene kuhinje in nujnih investicijskih del v šolskih objektih. 
4. Aktualna problematika. 
5. 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 26.9. 2017. Članica Sveta šole je opozorila na pomanjkljivosti, ki so bile že 

takoj tudi odpravljene.  Ostalih pripomb  ni bilo . 

Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili Zapisnik seje sveta šole z dne  26. 9. 2017. 

Ad 2 

Ravnateljica je predstavila in obrazložila Program razvoja OŠ Komen za obdobje 2018-2022, 
ki je bil že obravnavan na sestanku učiteljskega zbora dne 12. 12. 2017 ter na sestanku  Sveta 
staršev dne 19. 12. 2017. Člani Sveta šole so pohvalili predlagani Program razvoja, pohvalili  pouk 
pri posameznih predmetih, izbirnih predmetih  in interesnih dejavnostih. Podali so tudi kritične 
pripombe na preobremenjene učne načrte ter zahteve po memoriranju velikega obsega podatkov. 
Problematiko povečane stopnje  radona v telovadnici naj se rešuje kompleksno ali urgentno – 
parcialno ob izdaji odločbe inšpektorata.  
 
Sklep: Člani sveta šole so soglasno potrdili sprejem Programa razvoja OŠ Komen za  obdobje 
2018-2022. 
 

 



   

Ad  3 

Ravnateljica je predstavila projekt razširjene kuhinje in nujnih investicijskih del v šolskih objektih. 

Izpostavila je bojazen, da bodo predvidena finančna sredstva v višini 60.000,00€ preskromna za 

realizacijo predlaganega projekta: prenova kuhinje, vseh WC v pritličju, nabava opreme.  

Člani Sveta šole zahtevajo prednostno ureditev razmer v šolski kuhinji, saj se problematika 

neustreznosti slednje vleče že predolgo. 

Ravnateljica je člane Sveta šole seznanila tudi s predlogom namestitve plezalne stene v Komnu in 

Štanjelu ter opozorila na potrebo po sanaciji strehe sicer že premajhne telovadnice v Komnu.  

Sklep: Svet zavoda predlaga, da se obnova kuhinje in sanitarij izvede v celoti med poletnimi 

počitnicami v letu 2018. S sklepom se seznani ustanoviteljico. 

Ad 4  

Člani Sveta šole so seznanjeni s problematiko glede energetske sanacije šole in problematiko v 

zvezi s čistilno napravo v POŠ Štanjel, katera naj bi bila v l. 2018 nadgrajena in s tem naj bi bil 

odpravljen problem glede smradu. Dotaknili so se tudi vandalizma ob podružnici in na igrišču v 

Štanjelu in preigravali možnosti za odpravo le-tega.  Na centralni šoli zaenkrat ni večjih problemov 

z vandalizmom. 

Poseben problem predstavlja nespoštovanje cestno prometne ureditve ob OŠ Komen, kjer je 1. 12. 

2017 v popoldanskem času skoraj prišlo do nesreče. Dejstvo je, da se na lokalni cesti ob šoli ne 

spoštujejo cestno prometni predpisi, vozniki vozijo prehitro, prehod za pešce je slabo osvetljen. 

Sklep: Svet zavoda ponovno poziva ustanoviteljico, da z ustreznimi službami  poskrbi za 

varnost pešcev in spoštovanje cestno-prometnih predpisov v okolici šole. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.30  uri. 

 

 

Zapisala                                             Predsednik sveta šole:  

Elena Frankič                                                                                   Zoran Spasenić 
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