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OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA ŠIBELJA – STJENKA 
KOMEN 
SVET ŠOLE  
Komen 61 a 
6223 Komen 
 
Tel.: 05 7318920, fax: 05 7318921    identifikacijska št.: SI23027746 
e-mail: os.komen@guest.arnes.si    matična številka: 5087554000 
 
Številka: 29/2011-A 
Datum: 10. 3. .2011 
 

 
Z A P I S N I K 

 
2. seje sveta šole v šol. letu 2010/2011 z dne 10. 3. 2011 ob 18.00  

 
 
Prisotni: Andreja Rustja, Dunja Peric, Mojca Ukmar, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Stane                              
Švigelj, Bojan Žvanut, Damjan Grmek, Marjan Mržek. 
 
Opravičeno odsotni: Igor Zega, Jože Kobal. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek - ravnateljica, Bruna Ščuka – računovodkinja.  
 
 
Dnevni red:  
 
1. Sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole. 
2. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila o kakovosti šole za šol. leto 2009/10. 
3. Obravnava in potrditev Poročila o popisu osnovnih sredstev za 2010. 
4. Obravnava  in sprejem letnega poročila za leto 2010.  
5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2011.  
6. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
7. Razno. 
 
 
K točki l 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne  in prebrala dnevni red. Predlagani dnevni red so 
člani soglasno sprejeli. 
Predsednica je prebrala zapisnik zadnje seje sveta šole. Člani sveta šole so zapisnik z dne  
30. 9. 2010 soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 2 
Ravnateljica je predstavila Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti šole za šol. leto 2009/10 
(priloga zapisnika).  
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Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Samoevalvacijskega poročila o kakovosti šole za šolsko leto 2009/10. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 3 
Računovodkinja Bruna Ščuka je predstavila poročilo o opravljenem rednem popisu sredstev, 
terjatev in obveznosti za leto 2010 s stanjem na dan 31. l2. 2010 (priloga zapisnika). 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Poročila o popisu za leto 2010 v predlagani obliki in vsebini. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
 
K točki 4 
Poslovno poročilo za leto 2010 je predstavila ravnateljica, računovodsko pa računovodkinja 
Bruna Ščuka. Na obe poročili, ki sestavljata Letno poročilo za leto 2010 (priloga zapisnika), 
člani niso imeli pripomb. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega poročila za leto 2010. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
 
K točki 5 
Finančni načrt za leto 2011 je predstavila Ravnateljica Nives Cek (priloga zapisnika). 
 
 Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju finančnega načrta za leto 2011. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 6 
Predsednica sveta šole je člane seznanila s potekom ocenjevanja delovne uspešnosti 
ravnateljice za leto 2010. Podala je Poročilo ravnateljice svetu zavoda OŠ Antona Šibelja – 
Stjenka Komen o izpolnitvi programa za leto 2010, obenem pa je potekalo javno ocenjevanje 
na ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v elektronski obliki.  
Po končanem ocenjevanju članov sveta šole je bilo ugotovljeno, da je ravnateljica dosegla  
76 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.  
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Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da svet zavoda sprejme doseženo oceno ravnateljice za delovno uspešnost za 
leto 2010, ki dosega 76 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno 
uspešnost.  
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 7 
Ravnateljica je predlagala, da bi se iz poslovnega rezultata šole financiralo vse prevoze 
učencev v šolo v naravi in druga gostovanja v letu 2011. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP , da se iz poslovnega rezultata Osnovne šole Antona Šibelja – Stjenka Komen 
financira vse prevoze učencev v šolo v naravi in druga gostovanja učencev v letu 2010.  
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
Bojan Žvanut je povedal, da se starši ne strinjajo s sprejetim sklepom zaračunavanja uporabe 
šolskega prostora zunanjim izvajalcem dejavnosti za šolske otroke (sklep sprejet pod točko 
7,  seja sveta šole dne 30. 9. 2010). 
Po krajši razpravi  so se člani sveta šole strinjali, da sprejmejo sklepe, s katerimi bodo 
poskušali urediti problem najemnine.  
 
Na glasovanje je bil dan 
 
SKLEP o razveljavitvi Sklepa: V kolikor se v šolskih prostorih za učence izvajajo s 
strani staršev plačljive dejavnosti, šola organizatorju dejavnosti zaračuna uporabo 
prostora po veljavnem ceniku. Sklep velja od 1. 10. 2010 dalje. (1. seja sveta šole v 
šolskem letu 2010/2011 dne 30. 9. 2010, točka 7.) 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 
 Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se na naslednji seji sveta šole z izdelanimi merili pripravi koncept pogodbe 
za najem šolskih prostorov. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 
 Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se ustanovi komisija za izdelavo meril za pripravo koncepta pogodbe za 
najem šolskih prostorov.  
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Predlagani člani komisije so Damjan Grmek, Stane Švigelj, Andreja Rustja in Nives 
Cek.  
Komisija naj se sestane 17. 3. 2011 ob 17.15 uri. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 21.10 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


