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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: 21/2012-3-1-a 
Datum: 16. 2. .2012 

 
 

Z A P I S N I K 
   seje sveta šole z dne 16. 2. 2012 ob 18.30  

 
 
Prisotni: Vojko Franetič, Nataša Čotar, Stane Švigelj, Bojan Žvanut, Igor Zega, Marjan 
Mržek, Andreja Rustja, Dunja Peric. 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Ukmar, Jože Kobal, Damjan Grmek.  
 

Dnevni red:  

1. Sprejem dnevnega reda. 
2. Seznanitev z ugotovitvijo komisije za vodenje predhodnega postopka razpisa prostega 

delovnega mesta ravnatelja. 
3. Dogovor o nadaljnjih aktivnostih:  

- pridobitev mnenja učiteljskega zbora o kandidatih, 
- pridobitev obrazloženega mnenja lokalne skupnosti o kandidatih, 
- pridobitev  obrazloženega mnenja sveta staršev o kandidatih, 

4. Razno. 
                 
 
K točki l 
 
Predsednica sveta šole je pozdravila prisotne in prebrala dnevni red. Predlagani dnevni red so 
člani soglasno sprejeli. 
Prebrala je zapisnik zadnje seje sveta šole. Člani sveta šole so zapisnik z dne 18. 1. 2012 
soglasno sprejeli. 
 
K točki 2 
Predsednica sveta šole je povedala, da se je 7. 2. 2012 sestala komisija za izvedbo 
predhodnega postopka imenovanja ravnatelja. Ugotovila je, da sta na razpis za prosto delovno 
mesto ravnatelja v zakonitem roku prispeli dve prošnji. Oddali sta jih kandidatki: Ana Novak 
Velkavrh in Nives Cek. Obe vlogi sta bili popolni, zato se je komisija odločila za sklic seje 
sveta šole 16. 2. 2012. 
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K točki 3 
Andreja Rustja je članom predlagala, da kandidatki nimata javne predstavitve.  
Na glasovanju so se člani sveta šole s petimi glasovi ZA in s tremi glasovi PROTI odločili, da 
predstavitve ne bo. 
Povedala je, da na podlagi 53. člena ZOFVI-ja Svet šole Osnovne šole Antona Šibelja – 
Stjenka Komen pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnatelja o obeh kandidatkah, ki 
izpolnjujeta pogoje, pridobi: 
- mnenje učiteljskega zbora OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen, 
- obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, 
- obrazloženo mnenje sveta staršev OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen. 
  
 
SKLEP št. 1 
Na podlagi 53. člena ZOFVI-ja Svet Osnovne šole Antona Šibelja – Stjenka Komen pred 
odločitvijo o izbiri kandidatk , ki izpolnjujejo pogoje za mesto ravnatelja pridobi: 
- mnenje učiteljskega zbora OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen, 
- obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, 
- obrazloženo mnenje sveta staršev OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen. 
 
 
SKLEP št. 1-a  
Izbira ravnatelja se opravi na podlagi prejetih prijav, kandidatk se na povabi na predstavitev. 
 
 
SKLEP št. 2 
Učiteljski zbor OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen se zaprosi, da v skladu s 53.a členom 
ZOFVI-ja v zakonitem roku 20 dni posreduje mnenje o obeh kandidatkah za razpisano 
delovno mesto ravnatelja. 
 
 
SKLEP št. 3 
Občino Komen in Svet staršev OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen se zaprosi, da v skladu s 
53.a členom ZOFVI-ja v zakonitem roku 20 dni posredujeta obrazloženo mnenje o obeh 
kandidatkah za razpisano delovno mesto ravnatelja. 
 
SKLEP št. 3 
Seja Sveta šole za izbiro ravnatelja med prijavljenimi kandidati bo 15. 3. 2012 ob 17.30. 
 
 
 
 
Andreja Rustja se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 19.15. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                          Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič    Andreja Rustja 


