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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: 114/2013 
Datum: 6.6. 2013 

Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 5. 6. 2013 ob 19.00  

 

Prisotni: Tomaž Mavrič, Ana Masten, Elena Frankič, Primož Gustinčič, Sebastjan Birsa, 

Damjan Grmek, Stojan Kosmina, Zoran Spasenić 

 

Opravičeno odsotni: Dunja Peric, Anja Humar Korečič, Ivo Kobal 

 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnje seje in korespondenčne seje. 

2. Imenovanje nadomestnega člana predstavnika staršev v Svet šole. 

3. Imenovanje pritožbene komisije. 

4. Obravnava in sprejem predloga nadstandardnih programov za šol. leto 2013/14. 

5. Investicije in investicijsko vzdrževanje med poletnimi počitnicami. 

6. Soglasje k sklenitvi avtorske pogodbe – izvedba kamnoseške delavnice. 

7. Pripombe, predlogi, pobude. 

8. Razno. 

                

K točki l 

Ker je bila predsednica Sveta šole opravičeno odsotna, je sestanek vodil namestnik 

predsednice gospod Sebastjan Birsa. Prebral je  dnevni red.  

Gospod Damjan Grmek je predlagal novo točko dnevnega reda »Ureditev poslovnika Sveta 

šole.« Člani sveta so se strinjali z novo točko dnevnega reda, ki naj postane 7. točka, točka 

»Pripombe, predlogi, pobude.« naj postane 8. točka, točka »Razno.« pa naj postane 9. točka.  

Člani sveta so z dvigom rok potrdili predlagani dnevni red. 

 

Namestnik predsednika je v nadaljevanju povzel zapisnik zadnje seje in zapisnik 

korespondenčne seje in prisotne pozval, da naj dajo pripombe oz. ga potrdijo. 

Člani sveta šole so soglasno potrdili Zapisnik zadnje seje ter zapisnik korespondenčne 

seje sveta šole. 

 

K točki 2 

Dosedanji član gospod Marjan Mržek je bil član sveta šole že dva mandata in bi bil to njegov 

tretji mandat, kar ni v skladu z zakonom. Zato so na sestanku sveta staršev soglasno izvolili 

novega predstavnika staršev v svet šole, gospoda Zorana Spasenića. Člani sveta šole so 

potrdili novega člana in s tem novo sestavo sveta šole. 
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K točki 3 

Gospa ravnateljica je člane Sveta obvestila, da je po zakonu potrebno ustanoviti komisijo, ki 

obravnava pritožbe v zvezi s kršenjem otrokovih pravic. Komisijo sestavlja 10 članov, od tega 

5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki delavcev šole iz sosednjega zavoda in dva 

predstavnika staršev. Komisija ima štiriletni mandat. Gospa ravnateljica je predlagala: 

 5 predstavnikov delavcev šole, ki so bili izvoljeni na seji učiteljskega zbora 22. 4. 2013 

(Mojca Uhernik Pipan, Dragica Ukmar-Kodelja, Vojko Franetič, Mirjam Rončel in Andreja 

Rustja ); 

 3 predstavniki delavcev šole iz OŠ Branik (Maja Pahor, Marinka Rus, Januša Stibilj) 

 2 predstavnika staršev, izvoljena na seji Sveta staršev 5. 6. 2013 (Davorin Mesesnel in Zoran 

Spasenić) 

Pojavilo se je vprašanje, ali so se vsi predstavniki strinjali s kandidaturo in kako predstavniki 

obravnavajo primere? Gospa ravnateljica odgovarja pritrdilno ter da komisija poda zapisnik 

za vsak obravnavan primer posebej. 

Člani Sveta so soglasno potrdili pritožbeno komisijo v zgoraj navedeni sestavi.  

 

K točki  4 

Gospa ravnateljica je  predstavila  predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2013/14. 

Ker člani Sveta niso dobili gradiva, je gospa ravnateljica gradivo fotokopirala takoj. Po 

razpravi so člani Sveta predlagali, da se ob postavkah zapišejo tudi predvideni stroški. 

Člani Sveta so soglasno potrdili predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 

2013/14 z dopolnitvijo, da se ob posameznih postavkah zapišejo tudi predvideni stroški.  

 

K točki  5 

Gospa ravnateljica je člane Sveta obvestila, da nameravamo med počitnicami zamenjati 

dotrajana notranja vrata šolskih prostorov. Vrata bomo financirali iz lastnih sredstev (cca 

20.000 €). Gospa ravnateljica predlaga, da ob odločitvi za najboljšega ponudnika sodeluje 

gospod Damjan Grmek. Gospa ravnateljica je Svet obvestila, da streha v Komnu ne pušča 

več, da je bil v parketu v telovadnici opažen lesni črv, da bi bilo potrebno očistiti klimat v 

Štanjelu, klimat v kuhinji v Komnu.  

Gospod Damjan Grmek je predlagal, da se da plan vzdrževalnih del v finančni načrt že prej, 

da ne bo potrebno prerazporejati sredstva ter da ne bo viška prihodkov nad odhodki. Na 

občini je bil sprejet sklep, da bo s strani občine izvoljen član, ki bo sodeloval pri pregledu 

stanja objekta in pripravo prioritet za sanacijo. Predlagan je bil gospod Emil Grmek, vendar 

občina svojega člana ni imenovala.  

Gospa ravnateljica je člane Sveta še obvestila, da bo dolgoročno najverjetneje potrebno 

posodobiti kotlovnico, razširiti kuhinjo in urediti jedilnico ter sanirati spodnja stranišča. Če bi 

kotlovnico prestavili, bi v zdajšnji kotlovnici lahko uredili jedilnico in razširili kuhinjo. 

Investicija bi stala okrog 240 000 €, šola bi lahko namenila 50 000 € lastnih sredstev. Gospa 

ravnateljica je člane Sveta obvestila tudi, da bo čez poletje potrebno urediti učilnico za 

tehniko in tehnologijo, a bodo tu potrebna minimalna sredstva. 

Gospod Damjan Grmek predlaga, da se projekt kuhinje in jedilnice dodela do izvedbene faze. 

Za to bo potrebno približno 24 000 €. 

Člani Sveta so soglasno potrdili predlog investicijskega vzdrževanja med šolskimi 

počitnicami. Člani sveta so soglasno potrdili tudi projekt razširitve kuhinje in ureditev 

jedilnice.  
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K točki  6 

Gospa ravnateljica je člane Sveta obvestila, da mora soglasje k sklenitvi avtorske pogodbe – 

izvedba kamnoseške delavnice najprej podati pristojni minister. Šele potem mora o tem 

glasovati Svet šole. Ker pa so na ministrstvu zagotovili, da bo minister o tem odločal naslednji 

dan (6. 6. 2013), je gospa ravnateljica člane Sveta prosila, naj Svet o tem glasuje že vnaprej. 

Člani Sveta so soglasno potrdili soglasje k sklenitvi avtorske pogodbe – izvedba 

kamnoseške delavnice. 

 

K točki 7 

Ker se je zgodilo, da je bil gospod Marjan Mržek izvoljen v Svet šole že tretji mandat 

zapored, gospod Damjan Grmek predlaga, da se popravi Poslovnik, da do teh napak ne bo 

prihajalo več. Gospa ravnateljica pravi, da to ni potrebno, saj je zakon nad poslovnikom. 

Vseeno je gospod Damjan Grmek predlagal, da se v 5. členu poslovnika doda tretji odstavek, 

ki se glasi: »Mandat člana Sveta šole lahko traja največ dva mandata zaporedoma.«. 

Naslov »Splošne določbe« naj se popravi v »Splošne določbe in sestava sveta«. V 1. členu naj 

se zapiše še sestavo sveta šole. 

Razprava se je nadaljevala glede tretjega odstavka 2. člena Poslovnika. Pojavilo se je 

vprašanje, ali je prav, da seje Sveta zavoda praviloma niso odprte za javnost.  

Pojasnilo za to določbo je zapisano v nadaljevanju istega odstavka v katerem piše, da so na 

seji lahko prisotne določene osebe zgolj na podlagi predhodnega dovoljenja predsednika sveta 

zavoda. 

Pri prvi alineji prvega odstavka 9. člena se je zgodil tiskarski škrat. Trenutno alinejo 

»Predsednik sveta zavoda skrbi za nemoteno delo zavoda« naj se preoblikuje v »Predsednik 

sveta zavoda skrbi za nemoteno delo sveta zavoda« 

Gospod Damjan Grmek je še predlagal, naj se ponovno uvede zapisnikar za seje Sveta šole. 

Zato predlaga, da se v 26. člen doda tretji odstavek »Administrativna dela Sveta zavoda izvaja 

zavod.« To pomeni, da šola zagotovi delavca, ki ni predstavnik v Svetu šole, ki oblikuje 

zapisnike Sveta šole. Hkrati je potrebno črtati še drugi odstavek 21. člena Poslovnika, ki 

pravi: »Zapisnik piše zapisnikar, ki je praviloma tudi član Sveta šole.« 

 

Člani Sveta so soglasno potrdili spremembe Poslovnika in vnos popravkov: 

 v 5. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Mandat člana Sveta šole lahko traja 

največ dva mandata zaporedoma.«, 

 naslov »Splošne določbe« se popravi v »Splošne določbe in sestava sveta«, 

 tretji odstavek 2. člena se ne spremeni, 

 prvo alinejo prvega odstavka 9. člena se preoblikuje v »Predsednik sveta zavoda skrbi za 

nemoteno delo sveta zavoda«, 

 v 26. člen se doda tretji odstavek: »Administrativna dela Sveta zavoda izvaja zavod.« in 

se hkrati črta drugi odstavek 21. člena, ki pravi: »Zapisnik piše zapisnikar, ki je 

praviloma tudi član Sveta šole«. 

K točki 8 

Gospod Sebastjan Birsa je vprašal gospoda Damjana Grmeka, ali so na občini kaj razpravljali 

glede postavitve hitrostnih ovir na poti do POŠ Štanjel. Obljubil je, da se bo pozanimal. 

 

Sestanek smo zaključili ob 20. 30. 

 

 

Zapisal:                          Predsednica sveta šole:  

Tomaž Mavrič    Dunja Peric 


