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Z A P I S N I K 

   seje Sveta šole z dne 29. 5. 2019 ob 17.00 uri 

 

Prisotni: Jožef Strnad, Zoran Spasenić,  Marjan Mržek, Urban Grmek Masič,  

Primož Gustinčič, Mihaela Bernetič Perhavec, Barbka Mahnič, Evgen Suban 

Opravičeno odsotni:  Metka Paljk, Ana Masten, Metka McCully 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Sanja Terčon - računovodja, Doris Požar 

– tajnik VIZ 

 

Dnevni red:  

1.   Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnje redne seje z dne 22. 2.  

      2019. 

     2.  Obravnava in sprejem predloga nadstandardnih programov za šol. leto  
          2019/20: 

       -  Financiranje ločenega izvajanja predmetov v kombiniranih  oddelkih v   
          Štanjelu s strani ustanoviteljice. 
       -  Sofinanciranje del. mesta   računalnikar-organizator informacijske dejavnosti   

          v obsegu 20 %. 

     3. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2019. 
 

4. Investicije in investicijsko vzdrževanje med poletnimi počitnicami. 
 

5. Pripombe, predlogi, pobude. 
 

6. 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 22. 2. 2019. Na zapisnik ni bilo 

pripomb.  

Sklep: Člani sveta Osnovne šole Komen so soglasno potrdili Zapisnik zadnje 

seje Sveta šole z dne 22. 2. 2019. 
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Ad 2 

Ravnateljica je predstavila predlog nadstandardnih programov za prihodnje šolsko 

leto.  

Predlagana je bila razširitev predmetnika na podlagi razredne ure v šolskem letu 

2019/2020. Učenci bi tako tudi v prihodnjem šolskem letu imeli 1 uro razredne ure 

tedensko,  namesto ½ ure.  

Za šolsko leto 2019/2020 je predvidena organizacija pouka v štanjelski podružnici 

tako, da bi v Štanjelu ohranili 1. in 2. triletje. V novem šolskem letu bo v Štanjelu 1 

kombiniran oddelek (3. + 5. razred) in 4 samostojni oddelki. Ker želimo vsem 

učencem omogočiti kar se da kvaliteten pouk, bi se temu cilju optimalno lahko 

približali z ločenim poučevanjem, v obsegu 20 ur ločeno za 3. in 5. razred. Za leto 

2019 je s strani Občine odobreno 18.000 €, kar bo premalo glede na projekcijo, kot 

je prikazana. V finančnem načrtu je predvideno 24.000 € potrebnih sredstev.  

Šola bo za ohranitev kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela na šoli in realizacijo 

predlaganega programa zaprosila za dodatno financiranje Občino Komen. 

Ravnateljica je pojasnila, da šoli in prvošolcem pripada druga strokovna delavka v 

1. razredu v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih, to je, če je v 1. razred 

vpisanih najmanj 15 učencev. Februarja je bilo v 1. razred vpisanih 15 učencev na 

podružnični šoli v Štanjelu. Žal se je aprila en otrok izpisal in jih tako ostaja 14, kar 

pomeni, da drugi strokovni delavec v Štanjelu učencem ne pripada. Člani Sveta šole 

so podprli predlog, da bi tudi na podružnični šoli bili učenci deležni enakega 

standarda kot na centralni. 

Po sprejetem proračunu je za leto 2019 predvideno financiranje računalnikarja v 

višini 6000 €. Ker pa bi želeli dejavnost izvajati celo šolsko leto 2019/2020, so se 

člani Sveta šole strinjali s predlogom za potrditev deleža delovnega mesta tudi v letu 

2020. 

Ravnateljica je v nadaljevanju povedala, da je šola tudi letos na MIZŠ naslovila 

prošnjo za financiranje začasnega spremljevalca učencu 4. razreda s hudo obliko 

sladkorne bolezni. Izrazila je pomislek glede financiranja v 4. razredu, saj ji je bilo v 

telefonskem razgovoru nakazano, da MIZŠ začasnega spremljevalca ni dolžno 

financirati in je bila specifika odobrena samo v 1. triletju. 

Sklepi:  

1) Svet šole Osnovne šole  Komen daje soglasje k predlogu šole za šol. leto 2019/20 

- Financiranje ločenega izvajanja predmetov v kombiniranih oddelkih v Štanjelu s 

strani ustanoviteljice.  

2) Svet šole Osnovne šole Komen predlaga ustanoviteljici  financiranje drugega 

strokovnega delavca v 1. razredu v Štanjelu. 

3) Svet šole Osnovne šole Komen daje soglasje za sofinanciranje računalnikarja – 

organizatorja informacijske dejavnosti. 

4) Svet šole Osnovne šole Komen predlaga ustanoviteljici financiranje začasnega 

spremljevalca (za 4 ure) dolgotrajno bolnega učenca, v primeru, da MIZŠ ne bo več 

financiralo navedenega delovnega mesta. 
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Ad 3 

Ravnateljica je predstavila Finančni načrt za leto 2019. Pripravljen je v skladu z 

zakonodajnimi podlagami.  Šola načrtuje cca. 5.000 € dobička ob koncu 

koledarskega leta. 15 % proračuna ustvari šola na trgu s kuhinjo. Na materialnih 

stroških, ki jih sofinancira MIZŠ, je primanjkljaj. 

Kurilna sezona se je podaljšala za več kot za mesec dni. Prostore se ogreva v času 

od 7.00 do 11.00 ure in od 15.30 do 19.00 ure. Tudi na ta račun so se stroški 

ogrevanja na šoli povečali.  

Ravnateljica je člane Sveta šole seznanila, da se Glasbena šola pritožuje glede 

ogrevanja in mrzlih učilnic. Člani Sveta šole so soglašali, da bi del stroškov morala 

kriti tudi Glasbena šola. Ravnateljica  je še povedala, da Glasbena šola pričenja s 

programom ob 12.30 uri, zaključi ob 20.00 uri, kar je za pouk večkrat zelo moteče. 

Občina je o zadevi seznanjena. 

Ravnateljica Nives Cek je na vprašanje članov Sveta šole še povedala, da se  za 

kuhinjo pripravlja  dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja. Spomladi je 

načrtovana gradnja in adaptacija sanitarij.  

Ravnateljica je člane Sveta šole pozvala, da podajo vprašanja na prejet Finančni 

načrt. 

Člana Sveta šole, Marjana Mržka je zanimal trenuten dolg Vrtca Sežana. 

Računovodja Sanja Terčon je povedala, da trenutno le-ta znaša cca 40.000 €. 

Predsednik Sveta šole, Zoran Spasenić je prosil za pojasnilo postavke v finančnem 

načrtu 2.8. Drugi operativni odhodki. Računovodja Sanja Terčon je pojasnila, da se 

postavka nanaša na odpravnino vzgojiteljice v višini 6.000 €. Vrtec Sežana je šoli 

izdal račun za navedeno višino. 

Predsednik Sveta šole je prosil še za pojasnilo postavke B.2.2 Posebni material in 

storitve (vključno DUO). Ravnateljica je  pojasnila, da se postavka nanaša na 

dopolnjevanje učne obveznosti. Učiteljica matematike  Lucija Filipčič Križaj je 

namreč zaposlena na ŠC Sežana, dopolnjuje na OŠ Komen, zato mesečno dobi OŠ 

Komen račun za učiteljičin osebni dohodek. 

Sklep: Svet šole Osnovne šole Komen soglasno potrdi Finančni načrt za leto 

2019. 

 

Ad 4  

Ravnateljica je predstavila načrt investicijsko- vzdrževalnih del v OŠ Komen in 

podružnični šoli Štanjel med poletnimi počitnicami, in sicer 

 pleskanje učilnic, 

 sanacija parketa v dveh učilnicah v OŠ Komen, 

 vzdrževanje strehe v telovadnici v Komnu, 

 v dveh učilnicah preboj izhoda (preboj + vrata), 

 tekoče vzdrževanje. 

Velik strošek je v letošnjem letu predstavljala  zamenjava luči v telovadnici OŠ 

Komen. 
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Sklep: Svet šole Osnovne šole  Komen soglaša z investicijami in investicijsko-

vzdrževalnimi deli v OŠ Komen. 

 

Ad  5 

Član Sveta šole, Marjan Mržek je člane Sveta seznanil,  da se bo okrog igrišča v 

Štanjelu asfaltiralo. 

Evgen Suban je predstavil problem košnje v okolici podružnični šole v Štanjelu. 

Površina je v strmini in je težko dostopna za košnjo.  Stroški popravila kosilnice so 

v letošnjem letu znašali več kot 1.500 €. 

Ravnateljica Nives Cek je povedala, da je dogovorjeno, da šola upravlja igrišče do 

16.00 ure ter da hišnik prevzame delo za košnjo znotraj igrišča. 

Član Sveta šole, Marjan Mržek je povedal, da si v Štanjelu želijo realizacijo izvedbe 

neobveznega izbirnega predmeta iz Tehnike. Veliko je prijavljenih učencev, nimajo 

pa prostorskih pogojev, kakor tudi  ne opreme.  

 

Sklep: Člani sveta šole predlagajo ustanoviteljici ureditev  prostora in 

zagotovitev potrebne opreme za izvajanje predmeta Tehnika v podružnični šoli 

v Štanjelu. 

 

Ad 6 

Urban Grmek Masič je prosil za pripravo zapisnika v roku 14 dni za potrebe 

ažurnega dela pri odborih za družbene dejavnosti. Če ni pripomb, se v roku 14 dni 

od prejetja zapisnika, zapisnik objavi na spletni strani. 

Zoran Spasenić se je ob zaključku mandata zahvalil vodstvu šole, ravnateljici, 

učiteljem, mentorjem za organizacijo, empatijo, vzdušje in kvaliteten kader.  

Ravnateljica Nives Cek se je predsedniku Sveta šole Zoranu Spaseniću zahvalila za 

vsa leta konstruktivnega sodelovanja in prostovoljnega dela v šoli.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.25 uri. 

 

 

Zapisala                             Predsednik sveta šole:  

Doris Požar                                                                 Zoran Spasenić                                                                                                                                     

 


