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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: 114/A-2011 
Datum: 31..5. .2011 

 
Z A P I S N I K 

 
seje sveta šole z dne 31. 5. 2011 ob 17.30 

 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Marjan 
Mržek, Stane Švigelj, Jože Kobal. 
 
Opravičeno odsotni: Igor Zega, Damjan Grmek, Bojan Žvanut. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica. 
 
Predsednica sveta šole je pozdravila vse navzoče, ugotovila, da je svet šole sklepčen  in  
predlagala naslednji 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika redne seje z dne 10. 3. 2011. 
2. Izvajanje oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki in angleščini za  
    šolsko leto 2011/2012. 
3. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2011/2012. 
4. Predlog pogodbe o načinih in pogojih oddaje šolskih prostorov zunanjim uporabnikom. 
5. Plan investicij in investicijskega vzdrževanja med poletnimi počitnicami. 
7. Razno: - dobrodelni koncert, 
                - predlog razširitve obsega predmetnika za 0,5 ure za razredne ure. 
 
 
K točki l  
Predlagani dnevni red so člani sveta šole soglasno sprejeli. Predsednica je prebrala zapisnik 
zadnje seje sveta šole.  
 
Člani sveta šole so zapisnik z dne 10. 3. 2011 soglasno sprejeli. 
 
K točki 2 
Ravnateljica je predstavila  predlog izvajanje oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki 
in angleščini za šolsko leto 2011/2012 (priloga zapisnika). Predlog sta že potrdila učiteljski 
zbor in svet staršev. 
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Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju predloga izvajanja oblik diferenciacije pri slovenščini, matematiki in 
angleščini za šolsko leto 2011/2012. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
 
K točki 3 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila s predlogom nadstandardnih programov za šolsko 
leto 2011/2012, ki ga je svet staršev že sprejel (priloga zapisnika).  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju predloga nadstandardnih programov za šolsko leto 2011/2012. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 4 
Ravnateljica je predstavila osnutek pogodbe o uporabi šolskih prostorov za zunanje 
uporabnike. Člani so predlagali nekaj sprememb in točkovnik za določitev cene najemnine, za 
katerega naj sestavi merila izvajalec.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejemu pogodbe o uporabi šolskih prostorov z dopolnitvami, ki bodo 
določale, katera društva plačajo celotno najemnino in katera nižjo. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejemu novega cenika za uporabo šolskih prostorov. Cena uporabe 
telovadnice v Komnu je 20 EUR, trim kabineta in telovadnice v Štanjelu 15 EUR, 
učilnice 8 EUR. Cena velja za eno šolsko uro.                       
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
K točki 5 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila s planom investicij in investicijskega vzdrževanja 
med poletnimi počitnicami.  
Dunja Peric je predlagala, da se v podružnični šoli pregradi prostor in s tem pridobi dva 
prostora za logopedinjo in psihologinjo. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se svet šole strinja s predlogom Dunje Peric o namestitvi mavčne stene  
v podružnici v Štanjelu. V Komnu se namesti pregradna stena za delo knjižničarke. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
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K točki 6 
Ravnateljica je povedala, da bo dobrodelni koncert organiziran tudi letos. Gospod Gojmir 
Lešnjak – Gojc je obljubil, da bo priskrbel primerno osvetlitev in ozvočenje. 
 
Ravnateljica je predstavila Predlog razširitve predmetnika za 0,5 ure v vseh razredih za 
razredne ure v šolskem letu 2011/2012. Podaljšan predmetnik za razredne ure se je izvajal že 
v letošnjem šolskem letu, učenci in učitelji so bili z njim zelo zadovoljni. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da bili člani sveta šole seznanjeni z informacijo o dobrodelnem koncertu ter da 
se sprejme Predlog za razširitev obsega predmetnika za 0,5 ure v vseh razredih za 
razredne ure v šolskem letu 2011/2012. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 19.05. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja  


