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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: 99/A-2009 
Datum: 31. 3. .2009 

 
 

Z A P I S N I K 
 

1. seje sveta šole z dne 31. 3. 2009 ob 19.00  
 
 
Prisotni: Igor Zega, Marjan Mržek, Damjan Grmek, Andreja Rustja, Dunja Peric, Vojko       
               Franetič, Stane Švigelj, Bojan Žvanut, Jože Kobal. 
 
Ostali prisotni: Nives Cek - ravnateljica, Bruna Ščuka - računovodkinja  
 
Dnevni red:  
 
1. Konstituiranje Sveta šole ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta šole 
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2008   
3. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila o kakovosti šole za šol. leto 2007/08 
4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 
5. Obravnava predloga o namestitvi oddelka vrtca v prostore šole. 
6. Razno 
 
 
K točki l 
Svet šole se je prvič sestal v novem mandatnem obdobju, zato je vodenje seje prevzel Ivan 
Uršič, namestnik predsednika bivšega sveta šole. Ugotovljena je bila sklepčnost, nakar je 
sledila predstavitev novega sveta šole, ki ga sestavljajo: 
- člani ustanovitelja: Igor Zega, Marjan Mržek, Damjan Grmek 
- člani sveta staršev: Stane Švigelj, Bojan Žvanut, Jože Kobal 
- člani zaposlenih: Andreja Rustja, Dunja Peric, Vojko Franetič. 
Ivan Uršič je poročal o delovanju sveta šole v prejšnjem mandatu: ukvarjal se je s 
pristojnostmi 12. člena poslovnika sveta šole, raznimi pobudami, ki so bile poslane tudi na 
Občino Komen ( obračališče, parkirišče, preimenovanje šole …)…. Ivan Uršič je nato pozval 
prisotne za predlog za novega predsednika šole. Jože Kobal je predlagal Staneta Šviglja.  
Damjan Grmek je predlagal, naj bo novi predsednik nekdo od članov zaposlenih. Dunja Peric 
je predlagala Andrejo Rustja. Stane Švigelj se je nato odpovedal kandidaturi v korist Andreje 
Rustja. 
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Na glasovanje je bil dan predlog za glasovanje o izvolitvi Andreje Rustja za predsednico sveta 
šole. Devet prisotnih članov je glasovalo ZA. 
Za namestnika predsednice sveta šole so člani predlagali Staneta Šviglja. 
Na glasovanje je bil dan predlog za glasovanje o izvolitvi Staneta Šviglja za namestnika 
predsednice sveta šole. Devet prisotnih članov je glasovalo ZA. 
 
SKLEP: Za predsednico sveta šole je imenovana Andreja Rustja. 
               Za namestnika predsednice sveta šole je imenovan Stane Švigelj. 
 
Uršič Ivan je predal funkcijo novi predsednici ter obema čestital za izvolitev. 
Ravnateljica se je bivšemu predsedniku zahvalila za sodelovanje  ter pozdravila in čestitala 
novi predsednici in namestniku predsednice. 
 
Predsednica sveta šole je pozdravila vse navzoče ter predlagala, da nadaljujejo sejo po 
dnevnem redu. 
 
 
K točki 2 
Računovodkinja Bruna Ščuka je predstavila računovodski in finančni del letnega poročila za  
leto 2008. Šola ima 24.327,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki.  
Poslovno poročilo za leto 2008 in finančni načrt za leto 2009 je predstavila ravnateljica.  
Člani niso imeli pripomb na predstavljena poročila. 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Poročila o popisu sredstev, terjatev in obveznosti za leto 2008  
s stanjem na dan 31. 12. 2009 v predlagani obliki in vsebini. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli.  
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Letnega poročila za leto 2008 (poslovno poročilo 2008,  
računovodsko poročilo 2008, finančno poročilo 2008, finančni načrt 2009). 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 3 
Ravnateljica je predstavila Samoevalvacijskega poročila o kakovosti šole za šol. leto 2007/08 
(priloga zapisnika). Kot predmet samoevalvacije je predstavila področje preverjanja znanja z 
nacionalnimi preizkusi znanja v 9. razredu. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP o sprejetju Samoevalvacijskega poročila o kakovosti šole za šol. leto 2007/08. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
 



 3

K točki 4 
Ravnateljice je člane seznanila s potekom ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljice za leto 
2008. Podala je Poročilo ravnateljice svetu zavoda OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen o 
izpolnitvi programa za leto 2008, obenem pa je potekalo javno ocenjevanje na ocenjevalni list 
za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v elektronski obliki.  
Predsednica je člane seznanila z oceno dela ravnateljice, ki so jo pisno z obrazložitvijo podali 
svet staršev, strokovni aktivi učiteljev in ustanovitelj Občina Komen. Ocenjevali so takole: 
- svet staršev – ocena 8 
- oba aktiva učiteljev tretje triade – ocena 5 
- aktiv učiteljev OPB – ocena 5 
- aktiv učiteljev prvega in drugega triletja – ocena 5 
- ustanovitelj Občina Komen – ocena 8. 
Svet šole je ravnateljico ocenil z oceno »odlično« - 8.  
Po končanem ocenjevanju članov sveta šole je bilo ugotovljeno, da je ravnateljica dosegla 
77,6% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.  
Predsednica sveta šole bo ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice 
poslala v soglasje ustanovitelju in ministru. 
Ravnateljica se je zahvalila za oceno in svet šole seznanila, da mogoče do delovne uspešnosti 
ne bo upravičena, zaradi prepozne dostave ocene na MŠŠ. 
Bruna Ščuka je povedala, da je do poznega ocenjevanja prišlo zaradi nepravočasnega 
konstituiranja sveta šole. Ker si ravnateljica delovno uspešnost zasluži, predlaga, da se 
sprejme sklep, da se ravnateljici, v kolikor ne bo prejela delovne uspešnosti iz MŠŠ zaradi 
zamude, le to izplača iz tržnega dela šole. 
Damjan Grmek se je strinjal s predlogom sklepa, vendar je izrekel kritiko ravnateljici, ker bi 
po poslovniku lahko sklicala svet šole pred 28. 2. 2009, ne glede na njegovo popolnost. 
Ravnateljica je povedala, da je klicala na MŠŠ, kjer je dobila dodatno obrazložitev, da v 
poslovniku sveta šole ni napisano, da je svet popoln z osmimi člani, zato moramo upoštevati 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Damjan Grmek je vztrajal, da bi se ob ugotovitvi, da je enemu izmed članov sveta potekal 
mandat, lahko naredilo tudi drugače, sklepčnost sveta pa bi bila vseeno zagotovljena. Zdi se 
mu, kakor da bi hotel tak zaplet, do katerega je dejansko tudi prišlo. Vsekakor pa podpira 
predlog Brune Ščuka. 
Bruna Ščuka je povedala, da je bivši namestnik predsednika sveta šole pravnik in je zahteval 
zagotovilo oz. dovoljenje ministrstva, da se svet lahko sestane z enim članom manj, pred 
predajo svoje funkcije. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se ravnateljici Nives Cek, v kolikor ji ne bo izplačana delovna uspešnost iz 
MŠŠ, delovno uspešnost izplača iz tržne dejavnosti šole.  
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 5 
Ravnateljica je svetu šole predstavila prostorsko stisko komenskega vrtca, zaradi katere se je 
sestala z ravnateljico Vrtca Sežana in županom Občine Komen, da bi se vrtcu začasno 
odstopilo učilnico v šoli v Komnu. 
Damjan Grmek je, tudi kot predsednik odbora, ki se ukvarja s to problematiko, pozval 
prisotne, da se prošnji Vrtca Sežana ugodi. Tudi sam si je ogledal vrtec v Komnu, ki je v 
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nezavidljivem stanju. Občina se že ukvarjam z novim projektom vrtca, vendar se bo zaradi 
krize vse zavleklo. 
Igor Zega je povedal, da je vrtec že gostoval v šoli ter da je novogradnja vrtca ena ključnih 
nalog Občine Komen. 
Stene Švigelj je opozoril, da bi se morali o tej problematiki pogovoriti tudi na svetu staršev, 
na osnovi demografskih podatkov pa tudi raziskati, kako bo v prihodnosti. 
 
Na glasovanje je bil dan  
 
SKLEP, da se sprejme pozitivna odločitev o sprejetju oddelka enote vrtca Komen v 
prostore Osnovne šole Komen kot začasno rešitev. 
 
Člani so sklep soglasno sprejeli. 
 
 
K točki 6 
Damjan Grmek je opozoril, da se mora v Poslovniku sveta šole spremeniti 6. člen zaradi 
spremenjene številčne sestave sveta. Predlagal je tudi izplačilo sejnin, glede na velik dobiček,  
od katerega se mora državi plačati tudi precej davka. Mogoče bi se sejninam tudi odrekli  
v korist šole.   
Ravnateljica se je strinjala s predlaganim, do naslednje seje pa se preuči, ali se sejnine lahko 
izplačujejo članom sveta šole. 
 
 
Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sestanek ob 21,05. 
 
 
 
 
 
Zapisala:     Predsednica sveta šole: 
 
Ester Tomažinčič     Andreja Rustja 


