
OSNOVNA ŠOLA 

ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN 

SVET ŠOLE 

Komen 61 a 

6223 Komen 

 
Št. : 013-1/2017-2 

 

ZAPISNIK 

seje sveta šole z dne 12. 1. 2017 ob 17.00 v šolski zbornici 

 

 

Prisotni: Damjan Grmek, Tomaž Mavrič, Primož Gustinčič, Ivo Kobal, Dunja Peric, Ana 

Masten, Elena Frankič, Anja Humar Korečič, Zoran Spasenić, Jožef Strnad 

Ostali prisotni: Silvana Piculin – sindikalni zaupnik 

Opravičeno odsotni: Sebastjan Birsa 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnikov sestankov z dne 8. 11. in 2. 12. 

2016 ter korespondenčne seje z dne 12. 12. 2016. 

2. Seznanitev z mnenji Sveta staršev, lokalne skupnosti in poročilom o 

glasovanju o predlogu za imenovanje ravnatelja. 

3. Izbira ravnatelja med prijavljenimi kandidati. 

4. Pripombe, predlogi, pobude. 

5. Razno. 

Ad 1)  

Preden želi predsednica prebrati dnevni red, g. Ivo Kobal pove željo župana, da se iz 

dnevnega reda umakne točka 3., ki se nanaša na izbiro ravnatelja in se izbiro le tega prepusti 

novemu Svetu šole. 

G. Grmek opozori, da je potrebno o tem glasovati. 

Člani Sveta zavoda glasujejo o dnevnem redu in ZA obstoječi dnevni red glasuje 8 članov, za 

predlog o izločitvi točke ter prepustitvi izbire naslednjemu svetu pa 2 člana. 

 

Sklep: Dnevni red seje ostaja nespremenjen. 

 

Predsednica Sveta šole prebere sklepe zapisnika zadnjega sestanka z dne, 2. 12. 2016, 

korespondenčne seje, ki je potekala v času 9. 12. – 12. 12 ter zapisnik predstavitve kandidatov 

za ravnatelja učiteljskemu zboru. 

Zapisnike so člani Sveta zavoda potrdili z dvigom rok. 

 

Sklep: Člani Sveta šole so soglasno potrdili zapisnike sej. 

 



Ad2) Predsednica Sveta šole prisotne seznanila z mnenji Sveta staršev, Občine Komen in 

poročilom Učiteljskega zbora glede ustreznosti kandidatov za ravnatelja. 

 

Predstavniki Sveta staršev povedo, da je bila prisotnost predstavnikov staršev na predstavitvi 

dobra in so dobili dokaj enotno mnenje o kandidatih. 

 

G. Grmeka je želel pojasnilo o rezultatih glasovanja učiteljskega zbora. Zanimali so ga 

predvsem glasovi, ki niso bili dodeljeni aktualni ravnateljici. 

 

Predsednica sveta šole pove, da je ravnateljica predana delu  in da to pričakuje tudi od 

učiteljev. Nekaterim učiteljem  je to preveč. Težava je mogoče tudi to, da so projekti potrjeni 

na začetku šolskega leta, pri izvedbi pa se pojavi preobremenjenost s posameznimi nalogami.  

 

G. Strnad komentira, da je tak rezultat še vedno velika podpora, glede na to, da se je izbiralo 

med štirimi kandidati. Pove tudi, da je bil presenečen nad vprašanji, ki so bila postavljena na 

predstavitvah npr. Kaj, če je delo iznad naročenega?... 

Ga. Humar Korečič in ga. Masten sta tudi potrdili izjave ge. Peric glede dela in 

obremenjenosti. 

 

Sindikalna zaupnica je izpostavila samoevalvacijo, ki je na šoli podrobno planirana in 

izvedena, za katero pa vsi najbolj ne vedo, čemu služi. 

 

 

Ad 3) Izbira ravnatelja med prijavljenimi kandidati. 

 

46. člen ZOFVI določa, da se ravnatelja potrdi z večino glasov vseh članov Sveta šole. Zakon 

načina glasovanja ne predpisuje, lahko je javno ali tajno. Po poslovniku Sveta šole je 

glasovanje javno, a se člani o določeni točki dnevnega reda lahko odločijo o tem, da 

glasovanje poteka tajno. 

Na glasovanje je dan predlog o načinu glasovanja. 

Osem članov je z dvigom rok potrdilo, da je za javno glasovanje, 2 člana sta za tajno 

glasovanje. 

 

Sklep: Glasovanje  o izbiri  med kandidati za ravnatelja bo javno. 

 

Glasuje se za vsakega kandidata posebej z dvigom rok. Vsak član lahko odda en glas. Vrstni 

red je tak kot na glasovnicah (po prispelosti vloge na razpis). 

 

Če v postopku izbire oz. imenovanja ravnatelja nihče ne dobi potrebne večine, do izbire 

kandidata za ravnatelja oz. do imenovanja ravnatelja ne pride, se postopek v tej fazi zaključi. 

Razpis je potrebno v celoti ponoviti. 

Sledilo je glasovanje z dvigom rok. 

 



Glasovi : 

 

 

 

ZA 

 

 

PROTI 

 

 

VZDRŽAN Kandidati za ravnatelja: 

 

Tadej Braček 0 0 0 

Nives Cek 10 0 0 

Ana Novak Velkavrh  0 0 0 

Miranda Novak 0 0 0 

 

Sklep: Za ravnateljico zavoda OŠ Komen se imenuje Nives Cek, rojeno, 30. 7. 1958, 

stanujočo v  Danah pri Sežani 44, 6210 Sežana, ker izpolnjuje razpisane pogoje za 

ravnatelja in je bila izglasovana z 10 glasovi članov Sveta zavoda. 

 

 

Ad 4) G. Spasenić izpostavi vprašanje, glede nizkih temperatur v učilnicah. 16°C je občutno 

premalo za normalno delo. 

G. Strnad pove, naj bi v mrzlih dneh potekalo kontinuirano ogrevanje. Predlaga, da se ravnateljica 

obrne na Občino, da dobi neko mnenje o tem. Tam so strokovnjaki, ki se na to spoznajo in lahko 

pregledajo ogrevalni sistem in primerno ukrepajo. 

 

 

Sklep: Režim ogrevanja naj bo na šoli tak, da bo temperatura v učilnicah primerna za 

nemoteno delo. 

 

Sklep: Ravnateljica naj s pomočjo ustanoviteljice nadaljuje s postopkom že načrtovane 

sanacije ogrevalnega sistema izpred let. 

 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 18.40. 

 

 

Komen, 12. 1. 2017   

 

 

Zapisala Ana Masten                                                          Predsednica Sveta šole:  

                                                                                            Dunja Peric 

 

 


