
OSNOVNA ŠOLA KOMEN 

SVET ŠOLE 

Komen 61 a 

 

6223 Komen 

 

Št. : 013-6/2016/2 

 

 

ZAPISNIK 

seje sveta šole z dne 27. 9. 2016 ob 17.00 v šolski zbornici 

 

 

Prisotni: Dunja Peric, Ana Masten, Elena Frankič, Anja Humar Korečič, Zoran Spasenić,  

Jožef Strnad 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Silvana Piculin – sindikalni zaupnik 

Odsotni: Sebastjan Birsa, Damjan Grmek, Tomaž Mavrič, Primož Gustinčič, Ivo Kobal 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2015/16. 

3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17. 

4. Obravnava in potrditev predloga dodatnih sistemizacij. 

5. Predstavitev Poročila (osnutka) notranjega nadzora porabe občinskih 

proračunskih sredstev OŠ Komen za leto 2015. 

6. Seznanitev s potekom mandata ravnateljice. 

7. Seznanitev s potekom mandata Svetu šole. 

8. Pripombe, predlogi, pobude. 
9. Razno. 
 

Ad 1) Dnevni red je bil potrjen z dvigom rok.  

 

Predsednica Sveta šole je prebrala sklepe zapisnika zadnjega sestanka z dne, 23. 6. 2016.  

Pri 3. točki na prejšnjem sestanku nismo potrjevali Kadrovskega načrta za leto 2016/17, zato 

sedaj ga. ravnateljica obrazloži, kako je pripravljen in zastavljen. Ga. ravnateljica predlaga, da 

ga potrjujemo, kljub temu, da ni to na dnevnem redu. 

 

Glede Finančnega načrta za leto 2016/17 ga. ravnateljica pove, da je na ministrstvo 1. 9. 2016 

poslala sklep o financiranju dejavnosti. Novega Finančnega načrta ni mogoče pripraviti, saj je 

preveč neznank glede plačnikov (občina, ministrstvo). 

 

Sklep: Člani Sveta šole potrdijo predstavljen Kadrovski in Finančni načrt za leto 2016/17 in 

potrdijo zapisnik zadnjega sestanka z dne 23. 6. 2016. 



 

Ad 2) Ga. ravnateljica je predstavila Letno poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2015/16.  

Poudari, da je zadovoljna z rezultati učencev, odnosi v šoli, obvladljivo vzgojno 

problematiko. Izpostavi aktivnost učencev na različnih področjih, zelo dobre rezultate na 

tekmovanjih. Pomemben se ji zdi napredek v načinih poučevanja in več medsebojnega 

sodelovanja med učitelji.  

Sklep: Člani so potrdili Letno  poročila o uresničitvi LDN za šolsko leto 2015/16. 

 

Ad 3) Ga. ravnateljica je predstavila Letni delavni načrt za šolsko leto 2016/17 in zraven 

podala še nekaj obrazložitev. 

Ga. ravnateljica pove, da je problematika radona še vedno pereča v telovadnici, kjer je 

vsebnost 13 krat povečana, v učilnicah v pritličju pa malenkostno povečana. V telovadnici bi 

bila potrebna sanacija tako prezračevalnega kot tudi ogrevalnega sistema. Potrebno bi bilo 

sanirati tla in urediti zatemnitev.  

Ga. ravnateljica je prebrala zapisnik Sveta staršev in povedala, da se bo izvedla anketa, s 

katero se bo odločalo, kateri dan bo prost (2. 1. ali 26. 4.), glede na to, da imamo 1. 10. 2016 

delavno soboto.  

G. Strnad nas seznani, da na Občini Komen potekajo pogovori o priključitvi vrtca k šoli. 

Glede na to se potem planira ostale investicije. 

Tako Svet staršev kot ravnateljica pričakujejo aktivnosti v zvezi s sanacijo  kuhinje in 

sanitarij. 

 

Člani Sveta zavoda ponovno izpostavijo problematiko kuhinje. Šola je še vedno pripravljena 

kriti stroške načrta, če bo ustanoviteljica aktivno pristopila k obnovi. 

 

Otvoritev igrišča v Štanjelu je predvidena za konec oktobra. 

 

Planiranih je manj investicij, ker ni sredstev. Potrebno pa je urediti mansardo v Štanjelu, 

učilnico TIT v Štanjelu in kupiti računalnike. 

G. Strnad poudari, da Občina obljublja investicije v šolo na račun privarčevanega denarja iz 

prevozov. Izpostavi pa tudi to, da ima šola sredstva, s katerimi razpolaga. Ga. ravnateljica 

pove, da so to sredstva, ki se varčujejo za popravilo kuhinje,  če jih koristi v druge namene 

obstaja problem nenamenske porabe. 

 

Sklep: Člani sprejmejo Letni delavni načrt za šolsko leto 2016/17. 

 

Ad 4) Ga. ravnateljica je predstavila predloga dodatnih sistemizacij. Obrazložila je, da se 

delež kuharic s strani MIZŠ obračuna le malice, ne pa tudi  na kosila, čeprav je šola dolžna 

zagotavljati kosila učencem s subvencijami. 

Gospoda Strnada zanima, če se glede tega kaj urgira na MIZŠ, da bi se še ostali del pokril od 

tam. Ga, ravnateljica pove, da na to stalno opozarjajo, a ni sprememb. 

 

Sklep: Člani Sveta šole sprejmejo predlog dodatnih sistematizacij. 

 



Ad 5) Ga. ravnateljica je predstavila Poročila (osnutka) notranjega nadzora porabe občinskih 

proračunskih sredstev OŠ Komen za leto 2015. 

 

Sklep: Ko bo pripravljeno prečiščeno besedilo, se ga posreduje članom Sveta šole. 

 

Ad 6)  Predsednica Sveta šole seznani svet s potekom mandata ravnateljice 1. 7. 2017.  

Ad 7) Predsednica Sveta šole seznani svet s potekom mandata Svetu šole 2. 4. 2017. 

Pravočasno je potrebno pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja.  

 

Sklep: V decembru začnemo s postopkom za imenovanje ravnatelja. Korespondenčno se 

članom Sveta zavoda posreduje rokovnik in časovnico. Decembra se objavi razpis za 

ravnatelja. V februarju se na Svetu staršev pridobi mnenje in hkrati Svet staršev imenuje tri 

člane za Svet zavoda. 

 

Ad8) Ga. ravnateljica pove, da je Občina Komen prispevala 300€ za izlet nagrajenih učencev 

v projektu Turizmu pomaga lastna glava v Maribor.  

Pevski zbor zbira sredstva za nastop na Češkem. 

 

Ad9) Med učitelji, člani Sveta zavoda, se poraja vprašanje, kako glasovati v izboru za 

ravnatelja. Ali naj ravnajo po lastni vesti ali glede na mnenje kolektiva?  G. Strnad in g. 

Spasenić povesta pravno  mnenje o tem. Vsak glasuje po svoji vesti.  

 

Sestanek smo zaključili ob 19.00. 

 

 

Komen, 27. 9. 2016   

 

 

Zapisala Ana Masten                                                          Predsednica Sveta šole:  

                                                                                            Dunja Peric 

 


