
 

 

                                                                            

 
OSNOVNA ŠOLA KOMEN 
SVET ŠOLE 
Komen 61 a 

6223 Komen 
 
Št. : 013-9/2016-2 

ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta šole z dne 2. 12. 2016 ob 17.00 v šolski zbornici  

 

 

Prisotni: Dunja Peric, Ana Masten, Elena Frankič, Anja Humar Korečič, Zoran Spasenić,  

Jožef Strnad, Sebastjan Birsa, Damjan Grmek, Tomaž Mavrič, Primož Gustinčič, Ivo Kobal  

 

Dnevni red: 

1. Mnenje o časopisnem članku objavljenem v Primorskih novicah dne, 1. 12. 2016 

2. Pripombe, predlogi, pobude. 
 

Ad 1)  

Predsednica Sveta šole je člane opozorila na napake, ki so objavljene v članku v Primorskih 

novicah (čas do kdaj se kandidati lahko prijavijo na razpis; kdaj je začel postopek za 

imenovanje ravnatelja; kdaj bo odpiranje vlog prispelih na razpis). 

Izrazila je svoje mnenje o podtikanju, blatenju članov Sveta šole. 

 

Sledila je razprava in izražanje mnenj o napisanem. 

Član Sveta šole, Damjan Grmek, s starani ustanoviteljice, meni, da je postopek za imenovanje 

ravnatelja potrebno izpeljati po zastavljeni časovnici. 

Mnenje in izjavo podpirajo tudi ostali člani Sveta šole. Poraja se mnenje, da gre za politične 

manipulacije. 

Člana Sveta šole Tomaža Mavriča zanima, kdo je naročnik članka v časopisu. 

 

Predsednica izpostavi tudi objavljeno izjavo župana, da so člani Sveta šole zdajšnji 

ravnateljici v strahu in se bojijo glasovanja, kar naj bi dva člana tudi izrazila z obiskom pri 

županu.  

 

Člani so zatrdili, da se z županom nihče o omenjeni zadevi ni pogovarjal. Mnenja so, da 

ostajamo kritični do zapisanega ter se na različne izjave na Facebooku ne menimo. 



 

Sklep: Svet šole zavrača očitane nepravilnosti ter v skladu s svojimi pristojnostmi in 

zakonom  pelje postopek imenovanja ravnatelja naprej, tako kot je načrtoval. 

 

 

Ad 2) 

Sledi  pregled časovnice  za imenovanje ravnatelja ter dogovor glede sledečih  rokov 

aktivnosti: 

2. 12. 2016 – konec javnega razpisa 

6. 12. 2016 – pregled pravočasnosti in popolnosti vlog 

                   - dopolnitev vlog 

po 15. 12. 2016 – javna predstavitev in pridobitev mnenja lokalne skupnosti, UZ in Sveta 

staršev 

 

Predsednica pove, da bodo člani o poteku aktivnosti in delu administrativne komisije Sveta 

šole sproti obveščeni. 

 

Seja se je zaključila ob 17.50. 

 

Komen, 2. 12. 2016   

 

 

Zapisala: Dunja Peric                                                         Predsednica Sveta šole:  

                                                                                           Dunja Peric, prof. 

 

 

 


