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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: 23/2012-A 
Datum: 28. 2. .2012 
 

 
Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 28. 2. 2012 ob 17.30  
 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Stane                              
Švigelj, Igor Zega, Damjan Grmek, Jože Kobal. 
 
Opravičeno odsotni: Bojan Žvanut, Marjan Mržek. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek - ravnateljica, Bruna Ščuka – računovodkinja.  
 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 
2. Obravnava in potrditev Poročila o popisu sredstev in obveznosti do  
    njihovih virov. 
3. Obravnava  in sprejem letnega poročila za leto 2011.  
4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2012.  
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
6. Razno: - oddaja strešnih površin v najem (postavitev fotonapetostnih modulov) 
 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne. Predlagala je, da se pod točko razno doda: 

- sprememba Poslovnika sveta šole, 
kar so člani soglasno sprejeli. 
 
Damjan Grmek je prisotne seznanil  z obvestilom župana Občine Komen, o nenameri sklica 
izredne oz. redne seje za pripravo obrazloženega mnenja lokalne skupnosti o obeh 
kandidatkah za razpisano delovno mesto ravnatelja, ker so datumi sej že določeni. Grmek je 
zato predlagal, da se pod točko razno dnevnega reda sprejme podaljšanje dvajsetdnevnega 
roka oz. spremembo datuma, da bi lahko občinski svet na naslednji redni seji, ki bo 16. 3. 
2012, pripravil  obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o obeh kandidatkah za razpisano 
delovno mesto ravnatelja. Prav tako je predlagal tudi javno predstavitev obeh kandidatk. 
 
Predsednica Sveta šole je povedala, da je predlog nesprejemljiv. S tem so se strinjali tudi 
ostali člani. Sprejet je bil dnevni red v predlagani obliki. 



 2

Predsednica je prebrala zapisnik zadnje seje Sveta šole. Člani sveta šole so zapisnik z dne  
16. 2. 2012 soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 2 
Računovodkinja Bruna Ščuka je predstavila Poročila o popisu sredstev in obveznosti do  
njihovih virov. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Poročila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov 
 v predlagani obliki. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
 
K točki 3 
Letno poročilo za leto 2011 sta predstavili ravnateljica in  računovodkinja Bruna Ščuka. Na 
poročilo člani niso imeli pripomb. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega poročila za leto 2011. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
 
K točki 4 
Finančni načrt za leto 2012 je predstavila računovodkinja Bruna Ščuka . 
 
 Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju finančnega načrta za leto 2012 v predlagani obliki in vsebini. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 5 
Predsednica sveta šole in ravnateljica sta člane sveta šole seznanili s Poročilom ravnateljice o 
izpolnjevanju programa za leto 2011, obenem pa je potekalo javno ocenjevanje na ocenjevalni 
list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v elektronski obliki.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da je svet šole ocenil delovno uspešnost ravnateljice po danih merilih z oceno 
100% delovne uspešnosti za leto 2011. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
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K točki 6 
 
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila, da prejema e-maile ponudnika za postavitev 
fotonapetostnih modulov na strehi telovadnice. Po njegovih zagotovitvah je parcela, na kateri 
stoji telovadnica, že vpisana v zemljiško knjigo. Ker bo Damjan Grmek po navodilu župana 
popisoval občinske površine, ki bi prišle v poštev za namestitev fotonapetostnih modulov, se 
bo pozanimal tudi o tem. 
 
Predsednica Sveta šole je predlagala na naslednji seji spremembo Poslovnika sveta šole. 
Poslovnik je iz leta 2006, med tem časom so se nekateri predpisi spremenili 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


