
                                                                    

OSNOVNA ŠOLA KOMEN 

SVET ŠOLE 

Komen 61 a 

6223 Komen 

 

Komen, 2. 1. 2017 

Št. : 013 - 6/2017-2 

ZAPISNIK 

seje sveta šole z dne 9. 2. 2017 ob 17.30 v šolski zbornici 

 

 

Prisotni: Damjan Grmek, Tomaž Mavrič, Ivo Kobal, Dunja Peric, Ana Masten, Elena 

Frankič, Anja Humar Korečič, Zoran Spasenić, Jožef Strnad 

Ostali prisotni: Silvana Piculin – sindikalni zaupnik 

Odsotni: Sebastjan Birsa, Primož Gustinčič 

 

Dnevni red: 

 

1. Sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika seje Sveta šole z dne, 12. 1. 2017. 

2. Obravnava in potrditev poročila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov. 

3. Seznanitev s pritožbo zoper odpoved  pogodbe o zaposlitvi. 

4. Seznanitev z dopisom g. župana Marka Bandellija. 

5. Pripombe, predlogi, pobude. 

6. Razno. 

 

Ad 1)  

Predsednica Sveta šole pove, da je v torek, 7. 2. 2017 z Ministrstva prejela mnenje 

ministrice k predlogu za imenovanje ravnatelja in želi dopolniti dnevni red s točko: 

Seznanitev Sveta šole z mnenjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  k 

predlogu za  imenovanje ravnatelja in imenovanje ravnatelja.  

Njen predlog člani Sveta zavoda z glasovanjem potrdijo, zato se nov dnevni red glasi: 

 

1. Sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika seje Sveta šole z dne, 12. 1. 2017. 

2. Obravnava in potrditev poročila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov. 

3. Seznanitev s pritožbo zoper odpoved  pogodbe o zaposlitvi. 

4. Seznanitev z dopisom g. župana Marka Bandellija. 

5. Seznanitev z mnenjem Ministrstva za  izobraževanje, znanost in šport k predlogu 

za imenovanje ravnatelja in imenovanje ravnatelja 

6. Pripombe, predlogi, pobude. 

7. Razno. 



 

Sklep: Predlagani dnevni red je sprejet. 

 

Predsednica Sveta zavoda prebere sklepe zapisnika z dne 12. 1. 2017. G. Strnad predlaga 

drugačno dikcijo v zvezi s problematiko ogrevanja. Zapisnik se v tej točki ustrezno 

popravi. 

 

Sklep: Potrdi se zapisnik z dne 12. 1. 2017 s popravkom g. Strnada. 

 

G. Grmeka v zanima, kako poteka reševanje postopka sanacije ogrevalnega sistema. Ga. 

ravnateljica pove, da je g. Strnad pomagal šolskemu hišniku pri regulaciji sistema. 

Obnova ogrevalnega sistema pa naj bi potekala kot je planirano v sklopu obnove kuhinje. 

Zadevo so proučili predstavniki občine (podžupan, sekretarka za družbene dejavnosti), 

šole in arhitekt g. Milovan Matkovič. 

 

Ad2.)  

Ga. Ravnateljica je pojasnila popis sredstev. G. Kobala je zanimala cena tiskalnika. Ga. 

ravnateljica je pojasnila, da je multifuncijska naprava v Komnu v najemu, v Štanjelu pa je 

šola precej znižala najemne stroške. G. Strnada je zanimalo, kako je s poplačilom 

stroškov vezanih na vrtec. Ga. ravnateljica je povedala, da so prav oni največji dolžniki. 

G. Grmeka je zanimalo, kako je z neplačili učencev. Ga. ravnateljica je povedala, da so to 

kratke zamude. Za enega učenca, kjer je strošek večji, je šola zaprosila za pomoč Rdeči 

križ. 

 

Sklep: Svet šole je potrdil poročila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih 

virov. 

 

Ad3.) 

Predsednica Sveta zavoda prebere pritožbo poslovne sekretarke Ester Tomažinčič 

glede odpovedi delovnega razmerja iz razloga nesposobnosti, poslano po pooblaščenem 

odvetniku. 

Člane Sveta zavoda zanimajo  razlogi za tak postopek, ki jih  ravnateljica tudi pojasni.  

Člane Sveta zavoda zanima, če je poslovna sekretarka iskala pomoč pri sindikatu. 

Sindikalna zaupnica pove, da ni članica sindikata in ni iskala nobene pravne pomoči. 

 

Sklep: Pritožba delavke Ester Tomažinčič, podana po pooblaščenemu odvetniku Mihi 

Šercerju dne 26.1.2017, se, kot neutemeljena, zavrne. Pooblaščenemu odvetniku se 

s sklepom pošlje tudi utemeljitev. 

 



Ad4.)  

Predsednica Sveta zavoda prebere dopis g. župana,  v katerem izraža z željo, da se v 

prihodnje Občino obvešča o sejah Sveta zavoda in posreduje gradivo. 

G. Grmek poudari, da so v Svetu trije predstavniki Občine, na katere se lahko župan 

obrne in zahteva poročilo.  

G. Strnad se strinja, da se vabila pošilja, gradiva pa nikakor ne.  

 

Predsednica Sveta zavoda pove, da je po Poslovniku o delu sveta šole v 2. členu delo 

Sveta zavoda javno. Javnost se zagotavlja z objavo zapisnikov sej sveta in objavljanjem 

sporočil za javnost na spletni strani šole.  Zagotavljanje javnosti delovanja sveta zavoda 

se lahko omeji, če je to potrebno zaradi varovanja poslovne tajnosti, nemotenega 

delovanja zavoda oz. varovanja osebnih podatkov učencev in zaposlenih ter kadar zakon 

ali predpis tako določa.  

Seje sveta zavoda praviloma niso odprte za javnost. Na seji pa so lahko določene osebe 

prisotne na podlagi dovoljenja predsednika Sveta zavoda. 

 

Člani so mnenja, da bi bil g. župan zlasti dobrodošel na sejah, ko je govora o sanacijah in 

naložbah na šoli. 

Na to se opozori tudi nov Svet šole. 

 

Sklep: Šola bo Občino Komen obveščala o datumih sej Sveta šole. 

 

Ad5.)  

Predsednica Sveta zavoda prebere mnenje Ministrstva za  izobraževanje, znanost in 

šport k predlogu za imenovanje ravnatelja. 

 

Sklep: Svet zavoda sprejme sklep, da se za ravnatelja OŠ Komen  imenuje Nives 

Cek, rojena 30. 7. 1958 v Postojni, stanujoča v Danah pri Sežani 44, 6210 

Sežana.  Imenovana ravnateljica izpolnjuje pogoje osmega odstavka 53. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št. 

16/07 –uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –popr., 65/09- popr., 

20/11, 40/12- ZUJF, 57/12 –ZPCP-2D in 47/15). 

Mandat ravnateljice traja 5 let in začne teči 1. 7. 2017. Imenovana bo imela 

status zaposlenega za nedoločen čas. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s 

pogodbo o zaposlitvi. Plača  imenovane se bo oblikovala v skladu z zakonom in 

podzakonskimi akti. 



 

Ad6.)  

Ga. Dunja pove, da jo je kuharica obvestila, da  v kuhinji v Štanjelu, občasno priteče 

rjava, umazana voda iz vodovodne napeljave.  

G. Strnad pove, da je vzrokov lahko več, da pa je potrebno pisno obvestiti upravljalca, da 

to pregleda.  

Tudi za ureditev  nove vodovodne napeljave v mansardne učilnice v Štanjelu je potrebno 

pisno obvestiti Kraški vodovod. 

 

Ad7.) Ga. ravnateljica se je zahvalila za izkazano zaupanje in  podporo pri novi 

kandidaturi. 

 

Sestanek zaključen ob 18.30. 

 

 

Komen, 9. 2. 2017   

 

 

Zapisala:  Ana Masten                                                          Predsednica Sveta šole:  

                                                                                              Dunja Peric 

 

 


