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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: 220/2012-A 
Datum: 1. 10. .2012 

 
 

Z A P I S N I K 
   seje sveta šole z dne 1. 10. 2012 ob 17.30  

 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Primož 
Gustinčič, Bojan Žvanut, Igor Zega, Marjan Mržek. 
 
Opravičeno odsotni: Damjan Grmek, Jože Kobal 
Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica. 
 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 
2. Potrditev zapisnika korespondenčne seje. 
3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2011/12. 
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13. 
5. Obravnava in sprejem novega Poslovnika o delu Sveta šole. 
6. Sprejem sklepa o začetku postopka volitev v Svet šole za naslednji mandat. 
7. Pripombe, predlogi, pobude. 
8. Razno.  
                 
 
K točki l 
Predsednica Sveta šole je pozdravila prisotne. Predstavila je novega člana Sveta šole Primoža 
Gustinčiča, ki je zamenjal Staneta Šviglja. Prebrala je dnevni red ter pod točko 7. dodala: 

- Potrditev predstavnikov Sveta šole za člane upravnega odbora šolskega sklada. 
- Imenovanje podpredsednika Sveta šole. 

Predlagani dnevni red so člani soglasno sprejeli. 
Predsednica je prebrala zapisnik zadnje seje Sveta šole. Na vprašanje ali je bila oblikovana 
strokovna delovna komisija imenovana pod točko 4 zadnjega zapisnika, je ravnateljica 
povedala, da ne, zaradi spornega imenovanja članov. Predstavnika Občine lahko imenuje le 
župan, zato se z ostalimi ni niti pogovarjala. Člani Sveta šole so zato soglasno sprejeli 
zapisnik s pripombo na 4. točko, da se ponovno pozove ustanoviteljico Občino Komen, da 
imenuje člana v strokovno komisijo za ugotavljanje stanja prioritet pri vzdrževalnih in 
investicijskih delih za čimprejšnji pregled in izvedbo vzdrževalnih del. 
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K točki 2 
Člani Sveta šole so zapisnik korespondenčne seje z dne 22. 8. 2012 soglasno sprejeli. 
 
K točki 3 
Ravnateljica je predstavila Letno poročilo o uresničitvi LDN za šolsko leto 2011/2012. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2011/2012. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 4 
Ravnateljica je člane Sveta šole seznanila z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2012/2013. Povedala je, da je Svet staršev sprejel sklep o zaračunavanju najemnine vrtcu, za 
plačilo dodatnega učitelja za izvajanje pouka tehnika in tehnologija, ker na šoli ni več 
potrebnih pogojev za izvajanje le tega, saj en učitelj ne more biti istočasno prisoten v dveh 
prostorih, s tem pa je ogrožena varnost učencev.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da svet šole soglaša s predlogom Sveta staršev za zaračunavanje najemnine 
Vrtcu Sežana za koriščenje prostorov. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 s predlogom 
izvedbe projekta energetske sanacije podružnične šole Štanjel.. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 5 
Ravnateljica je predstavila  predlagane spremembe Poslovnika o delu Sveta šole. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju novega Poslovnika o delu Sveta šole. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
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K točki 6 
Andreja Rustja je člane Sveta šole seznanila, da jim mandat poteče 31. 3. 2013 ter prebrala 
rokovnik za izvedbo volitev. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: 

1. Na podlagi obvestila ravnateljice se je Svet šole seznanil, da mu mandat poteče  
31. 3. 2013. 

2. Svet šole določi po predlogu ravnateljice rokovnik za izvedbo volitev, ki je priloga 
tega sklepa. 

3. Svet šole imenuje 3-člansko komisijo, ki izvede volitve predstavnikov delavcev v 
sestavi: Neja Harej, Agata Perdec in Tatjana Metljak. 

 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 7 
Andreja Rustja je predstavila člane upravnega odbora šolskega sklada. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: Člani sveta šole potrjujejo imenovanje predstavnikov šole v upravni odbor 
šolskega sklada v naslednji sestavi: Silvana Piculin, Mojca Uhernik Pipan,Dragica 
Ukmar Kodelja in Sonja Mušič. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Zaradi prenehanja članstva Stanetu Šviglju v Svetu šole, je bil za podpredsednika Sveta šole 
predlagan Primož Gustinčič. Člani so za njegovo imenovanje glasovali javno. Z osmimi 
glasovi ZA je bil Primož Gustinčič izvoljen za podpredsednika Sveta šole. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP: Za podpredsednika Sveta šole je imenovan Primož Gustinčič. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Ravnateljica je Svet šole seznanila s pobudo, ki jo je dal Svet staršev, da se popravi asfalt na 
postajališču za avtobuse in avtomobile pred šolo. Svet šole je soglašal, da se na Občino 
Komen naslovi pobudo za sanacijo cestišča pred šolo, kjer se zadržuje voda. 
 
 
 
Predsednica Sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 19.30. 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica Sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


