
OSNOVNA ŠOLA 

ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN 

SVET ŠOLE 

Komen 61 a 

6223 Komen 

 
Št. : Št.: 013- 10 / 2017-2 

 

 

ZAPISNIK 

seje sveta šole z dne 23. 2. 2017 ob 17.00 v šolski zbornici 

 

 

Prisotni: Damjan Grmek, Dunja Peric, Ana Masten, Elena Frankič, Anja Humar Korečič, 

Zoran Spasenić, Jožef Strnad, Primož Gustinčič 

Odsotni: Sebastjan Birsa, Ivo Kobal, Tomaž Mavrič 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2016. 

3. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2017. 

4. Ocena delovne uspešnost ravnateljice. 

5. Pripombe, predlogi, pobude. 

6. Razno. 

Ad 1)  

 

Sklep: Predlagani dnevni red je sprejet. 

 

Predsednica Sveta zavoda prebere sklepe zapisnika z dne 7. 2. 2017.   

 

Sklep: Svet zavoda potrdi prebran zapisnik. 

 

G. Grmeka zanima, ali so bili sklepi že realizirani. Ga. ravnateljica pove, so bili vsi sklepi 

realizirani, razen sklepa o urejanju zadev v zvezi z motno vodo v šoli Štanjel. Glede slednjega 

bo kuharica v primeru umazane vode poklicala hišnika,  ki bo zadevo dokumentiral in javil na 

Kraški vodovod. 

Ga. ravnateljica prebere dopis, ki je bil poslan odvetniku na pritožbo o odpovedi zaposlitve 

poslovne sekretarke in pove, da ima šola izbranega zastopnika, ki jo zastopa v tem primeru. 

Glede razpisa za poslovno sekretarko ga. ravnateljica pove, da je prispelo 89 prijav visoko 

kvalificiranega kadra, različnih profilov. 

 

 



Ad2.)  

Ga. Ravnateljica predstavi Letno poročila za leto 2016, v katerem izpostavi nastali 

primanjkljaj ter nespoštovanje financiranja nadstandarda s strani ustanoviteljice, 

podnormativno šolsko kuhinjo in nerešen problem radona. 

Skupaj z računovodjo predstavita Računovodsko poročilo, ki je del Letnega poročila.  

 

Sklep1.: Svet šole sprejme Letno poročilo za leto 2016. 

 

Sklep2.: Del viška prihodkov nad odhodki iz preteklih let se porabi za kritje primanjkljaja iz 

leta 2016 (1701€),  financiranje stroškov prevozov v šole v naravi (3000  ) in za delno kritje 

prevozov na tekmovanja in mednarodne izmenjave (2000 €). 

 

Ad3.) 

Ga. ravnateljica predstavi Finančni načrt za leto 2017 in poudari, da je iz Občine dobila 

pogodbo o financiranju za leto 2017, ne pa smernic za pripravo načrta. Ministrstvo s sklepom 

odobri sredstva za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.   

Stroški na šoli so veliki. Ga. ravnateljica izpostavi veliko porabo brisačk, čistil, papirja,  kar je 

precejšen strošek za šolo.  

Izpostavi tudi problem načrtovanja organizacije dela- ločeno izvajanje pouka v kombiniranih 

oddelkih, če nato v letu 2018 sredstva niso odobrena. 

 

G. Gustinčiča zanima, koliko se je privarčevalo na račun ukinitve enega odvoza in kako se 

bodo ta sredstva razporedila. Ga. ravnateljica in predstavnika ustanoviteljice tega podatka 

nimajo, bo po potrebno to izpostaviti pri županu.  

Finančni načrt obsega tudi odpis sredstev, ki ga pa Občina še ni potrdila zato je potrebno 

Občino še enkrat zaprositi za odpis uničenih, poškodovanih, pokvarjenih osnovnih sredstev. 

 

Sklep: Svet zavoda potrdi Finančni načrt za leto 2017. 

 

Sklep: Po navodilih nadzornega odbora Občine naslavljamo na ustanoviteljico ponovno v 

obravnavo odpis sredstev na Občino. 

 

Ad4.)  

Ga. ravnateljica predstavi svoje delovanje za namen ocenitve delovne uspešnosti. Poudari, da 

je delo, ki ga predstavlja, delo celotnega kolektiva. 

Člani sveta zavoda v prisotnosti ravnateljice ocenijo delo po postavljenih točkah. Pri vsaki 

točki dodelijo največje možno število točk. 

 

Sklep: Svet šole daje ravnateljici Nives Cek letno oceno delovne uspešnosti 100% 

 

Ad5.)  

Predstavnika staršev moti, da jer Občina zmanjšala obljubljena sredstva za financiranje 

nadstandardnega programa. Glede na to, da je bil ukinil en razvoz so bila neka sredstva 

privarčevana. Občino bi bilo potrebno na to opozoriti. 



 

Sklep: Občino se zaprosi za dodatna sredstva za financiranje nadstandardnega programa. 

 

Ad6.)  

Ni bilo pripomb. 

 

Sestanek smo zaključili ob 18.00. 

 

 

Komen, 23. 2. 2017   

 

 

Zapisala:  Ana Masten                                                          Predsednica Sveta šole:  

                                                                                              Dunja Peric 

 


