
 

 

OSNOVNA ŠOLA KOMEN 
 
SVET ŠOLE 
Komen 61 a 
6223 Komen 
 
Št. : 013-7/2016/2 

 

 

ZAPISNIK 
seje sveta šole z dne 8. 11. 2016 ob 16.30 v šolski zbornici 

 

 

Prisotni: Dunja Peric, Jožef Strnad, Damjan Grmek, Primož Gustinčič, Ivo Kobal, 

Zoran Spasenić, Tomaž Mavrič, Ana Masten, Elena Frankič, Anja Humar Korečič  

Ostali prisotni: / 

Odsotni: Sebastjan Birsa 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 
2. Predstavitev predloga finančnega načrta za leto 2017 in predloga dodatnega 

financiranja s strani ustanoviteljice za leto 2016. 
3. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja, dogovor o aktivnostih. 
4. Oblikovanje komisije za izvedbo predhodnega postopka (pooblaščena za 

posamezna administrativna opravila). 
5. Aktivnosti ob poteku mandata Svetu šole. 
6. Pripombe, predlogi, pobude. 
7. Razno. 

 

Ad 1) Dnevni red je bil potrjen z dvigom rok. Predsednica Sveta šole je prebrala 

sklepe zapisnika zadnjega sestanka z dne, 27. 9. 2016.  

 

Sklep: Člani Sveta šole potrdijo zapisnik zadnjega sestanka z dne 27. 9. 2016. 

 

Ad 2)  

Predsednica Sveta šole prebere prošnjo, ki jo je g. ravnateljica poslala na Občino 

Komen glede dodatnega financiranja s strani ustanoviteljice za leto 2016. Opozori, 

naj bodo člani Sveta šole, ki so občinski svetniki na to pozorni pri rebalansu 

proračuna. 



Glede na prebrano g. Strnada zanima, ali je bila prošnja že posredovana. Predsednica 

Sveta šole to potrdi. G. Strnad opozori tudi na precej povečane materialne stroške, 

katere bi bilo potrebno pregledati. Če gre za težavo z zaračunavanjem omrežnine je 

potrebno pripraviti študijo požarne varnosti. Sprememba  hidrantov, cev, priklopov  

vpliva na ceno omrežnine. Če je težava v puščanju vode, pa je potrebno to sanirati. 

G. Kobal predlaga, da je potrebno na Občino takoj ko je možno posredovati bolj 

natančne  podatke in pripraviti primerjalno strukturo po stroških posameznega 

energenta za leti 2015in 2016. 

 

Sklep: Šola pregleda stanje računa stroškov in pregleda materialne stroške 

energentov ter jih specificira. Tako pripravljeno gradivo pošlje na Občino. 

 

Ad 3)  

Predsednica Sveta šole seznani Svet s potekom mandata ravnateljici 1. 7. 2017. Člani 

Sveta zavoda so dobili časovnico za imenovanje ravnatelja. Po 58. členu ZOFVI se 

razpis opravi na podlagi javnega razpisa po postopku, ki ga določa zakon 

 

Sklep: Svet šole sprejme odločitev o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja. 

 

Razpis mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja. Kot ustrezno se šteje 

objava v časopisu Šolski razgledi ali Uradnem listi Republike Slovenije. Kot 

neprimerno pa se šteje objava na spletni strani šole ali na Zavodu za zaposlovanje 

 

Sklep: Razpis se objavi v Uradnem listu republike Slovenije dne 10. 11. 2016 oz. 

najprej, ko bo možno.  

Sklep: Svet šole potrdi časovnico za imenovanje ravnatelja. Z možnimi odstopanji 

datumov glede na datum objave razpisa.  

 

Člani Sveta zavoda se uskladijo glede vseh podrobnosti razpisa. Predstavitve 

kandidatov so neobvezne. Če se predstavitve izvedejo morajo biti urejene vse 

formalnosti (vabila, zapisniki). Vsi kandidati s pogoji morajo imeti možnost 

predstavitve. 

Dogovorijo se, da se bodo kandidati za ravnatelja predstavili učiteljem, Svetu šole, 

Svetu staršev in na Občini. 

 

Sklep: Kandidate, ki ustrezajo pogojem razpisa se povabi na predstavitev. 

 

Pripravi se predlog razpisa z naslednjim besedilom (priloga). 

 

Sklep: Člani Sveta zavoda potrdijo razpis s predlaganim besedilom. 

 



Na podlagi 53. člena ZOFVI Svet šole OŠ Komen po poteku roka za dopolnitev vlog 

pred odločitvijo o izbiri kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za mesto ravnatelja , pridobi 

mnenje učiteljskega zbora, lokalne skupnosti in sveta staršev. 

Svet zavoda zaprosi za pisno mnenje o vseh kandidatih. Rok za podajo mnenja je 20 

dni. 

 

Učitelji izvedejo tajno glasovanje in Svetu zavoda posredujejo poročilo o glasovanju 

in rezultatih glasovanja. 

Svet staršev oblikuje obrazloženo mnenje o vseh kandidatih in ga posreduje Svetu 

zavoda. 

Lokalno skupnost (Občina Komen) poda pisno mnenje o kandidatih. Lokalni skupnosti 

ni potrebno predložiti rezultatov glasovanja učiteljskega zbora in Sveta staršev. 

 

V kolikor v roku 20 dni Svet zavoda ne pridobi vseh mnenj se lahko odloča tudi brez 

njih. 

 

Sklep: Učiteljski zbor OŠ Komen se zaprosi, da v skladu s 53. členom ZOFVI v 

zakonitem roku 20 dni posreduje mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnatelja.  

 

Sklep: Občino Komen se zaprosi, da v skladu s 53. členom ZOFVI v zakonitem roku 

20 dni posreduje mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnatelja.  

 

Sklep: Svet staršev OŠ Komen se zaprosi, da v skladu s 53. členom ZOFVI v 

zakonitem roku 20 dni posreduje mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnatelja.  

 

Sklep: Seja Sveta šole za izbiro ravnatelja med prejetimi kandidati je predvidena v 

času od 5. 1. do 10. 1. 2017 ob 17.30 uri. Datum je odvisen od poteka glede na 

objavo razpisa. 

 

Ad 4)  

Člani Sveta zavoda izberejo tričlansko komisijo, ki bo izvedla predhodni postopek v 

izboru ravnatelja. Komisija je pooblaščena za administrativno delo. 

Predlagani so: Anja Humar Korečič (šola) 

                        Primož Gustinčič (starši) 

                        Jožef Strnad (ustanoviteljica) 

 

Sklep: Člani Sveta šole sprejmejo predlagane člane za komisijo, ki bo opravila 

administrativno delo.  

 

Po zaključku razpisa je potrebno vloge pregledati, preveriti ustreznost vlog, 

evidentirati nepopolne vloge.  



Svet zavoda izloči nepopolne  tudi popolne prijave, če kandidat ne izpolnjuje z 

zakonskimi predpisi zahtevanih pogojev.  

Kandidate z neustreznimi in nepopolnimi prijavami se obvesti po opravljenem 

imenovanju. 

  

Sklep: Neustrezne in nepopolne prijave se izločijo. Te kandidate se obvesti po 

opravljenem imenovanju. 

 

Predstavniki ustanoviteljice predlagajo, da se uskladi  predstavitve na občini. G. 

Grmek poudari, da je potrebno imeti predstavitve. Predlaga predstavitev na 

matičnem odboru.  

 

Sklep: Na podlagi prejetih prijav se dogovorimo  za vrstni red potekala  javnih  

predstavitev. 

 

Ad 5)  

Svetu zavoda poteče mandat 2. 4. 2017. Članom je bil že posredovan rokovnik.  

Učiteljski zbor je na seji 27. 10. 2016 že potrdil Komisijo za potek volitev  v sestavi: 

Dragica U. Kodelja, Špela Grmek, Dunja Peric. 

 

Sklep: Svet šole se seznani s potekom mandata Sveta šole 2. 4. 2017. 

Sklep: Svet šole potrdi rokovnik za izvedbo volitev v Svet šole. 

Sklep: Svet šole potrdi tričlansko komisijo za pripravo volilnega imenika  v sestavi 

Dragica U. Kodelja, Špela Grmek, Tanja Samec. 

 

Ad 6)   

G. Kobala zanima, kako se je zaključila anketa o »prostem« dnevu za učence (2. 1. 

ali 26. 4.). G. Mavrič je povedal, da je bil rezultat tesen, ni pa še uraden. Ko bo 

rezultat preverjen,  bodo o tem obveščeni vsi starši. 

 

Ad 7) 

Člani Sveta zavoda prosijo predsednico, da jih obvesti, kdaj bo objavljen razpis v 

Uradnem listu. 

 

Sestanek smo zaključili ob 17.45. 

 

 

Komen, 8. 11. 2016   

 

 

Zapisala:  Ana Masten                                                        Predsednica Sveta šole:  

                                                                                               Dunja Peric 


