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ZAPISNIK 

13. (izredne) seje Sveta šole z dne 14. 1. 2019 

Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17.15h. 

Prisotni člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Igor Meden, Zoran Pejič, Brigita G. Pirjevec, Matjaž 
Pirc, Dejan Ausec in Nevenka Žiberna Remic 

Odsotni člani Sveta šole: Sara Brus, Danijela Brcar, Andrej Sila, Mateja Jerina (opravičeni) 

Predsednica Sveta šole je ugotovila, da je Svet sklepčen. 

Na seji so bili poleg članov Sveta šole prisotni še: ravnateljica Jadranka Mihalič, pomočnici 
ravnateljice Ester Trobec in Mojca Gec, učiteljica Suzana Vrabec in predsednica sindikata 
Nada Lederer. 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Primer La Russa 

2. Šola v naravi 

3. Poročilo o notranji reviziji v zvezi z izplačilom delovne uspešnosti ravnateljici 

4. Razno 

5. Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta 

Člani Sveta šole so potrdili predlagan dnevni red. 

Predsednica člane Sveta seznani z razlogi za sklic izredne seje. 

1. TOČKA 

Primer La Russa 

Predsednica Sveta šole je prebrala povzetek sodbe sodišča v primeru La Russa in dala temo 

v razpravo. 

RAZPRAVA: 
- Besedo najprej dobi učiteljica Suzana Vrabec, glavna priča na obravnavi. Izrazi svoje 

mnenje o sodbi, med drugim navede, da je pričakovala drugačno razsodbo in da jo je 
sodba presenetila. Po njenem mnenju je sodišče razvrednotilo mnenje šole. Izrazila 

je zaskrbljenost, kako ravnati naprej. Navede tudi, da pravni suport s strani odvetnika 

po njenem mnenju ni bil zadosten 
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Jadranka Mihalič  pove, da se ji zdi sodba krivična. Navede, koliko truda je bilo 
vloženega v pripravo na obravnave ter da jo sodba glede na vse okoliščine 
preseneča 

Nevenka Žiberna Remic pripomni, da je vsebnost sladkorja ene čokoladice Kinder 
glede na priporočen dnevni vnos zanemarljiv 
Brigita G. Pirjevec sem posredovala mnenje g. Andreja Sile, da je vsekakor potrebno 
nadaljevati postopek s pritožbo na odločitev sodišča prve stopnje 
vsi prisotni se strinjajo, da je potrebno s postopkom pritožbe nadaljevati, izrazili pa so 
tudi mnenje, da mogoče s strani odvetnika ni bilo dovolj narejeno 

- člani Sveta izoblikujejo predlog, da bi se postopek pritožbe lahko nadaljeval tako, da 
se izbere drugega odvetnika; tudi ostali prisotni so predlog podprli 
Svet šole je zavzel stališče, da se Odvetniški pisarni Sikirica d.o.o. prekliče 
pooblastilo v zvezi z zastopanjem OŠ Srečka Kosovela Sežana v zadevi Marjeta La 
Russa in da se zadevo preda novemu odvetniku, v kolikor bo ta lahko prevzel zadevo 
v tako kratkem pritožbenem roku. 

Po koncu razprave je predsednica predlagala, da se sprejme sklep o nadaljevanju postopka 
s pritožbo. Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP 1: člani Sveta šole so se seznanili s sodbo sodišča glede primera La Russa z 
dne 7.1.2019 in soglasno sprejeli sklep, da se šola na sodbo pritoži zaradi nestrinjanja 
z določenimi navedbami. 

2. TOČKA 

Šola v naravi 

Predsednica prebere glavne točke iz odločbe Inšpektorata RS za šolstvo z dne 8.1.2019, 
glede izvajanja šole v naravi. Člane Sveta seznani, da je šola že stopila v kontakt z 
odvetniško pisarno, ki bo vložila pritožbo, vsebino le-te je članom prebrala. Predlagala je, da 
se sprejme sklep, da Svet šole podpira vložitev pritožbe na zadnjo izdano odločbo. 

SKLEP 2: Člani Sveta šole so se seznanili z odločbo Inšpektorata RS za šolstvo in 
šport z dne 8.1.2019 in na podlagi pravnega posveta soglasno sprejeli sklep, da se 
strinjajo z vložitvijo pritožbe na zadnjo izdano odločbo. 

3. TOČKA 

Poročilo o notranji reviziji v zvezi z izplačilom delovne uspešnosti ravnateljici 

Predsednica je prebrala ugotovitve revizorskega poročila glede izplačila delovne uspešnosti 
ravnateljici. Ugotovljeno je bilo, da je bilo izplačilo zakonito in da zneska ni potrebno vračati. 
Predsednica predlaga, da se sprejme dva sklepa, sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
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SKLEP 3: Člani Sveta šole so se seznanili s poročilom o notranji reviziji z dne 9.1.2019 
in na podlagi vsebine poročila sprejeli sklep, da je bila delovna uspešnost zakonito 
izplačana in da ravnateljici izplačanega zneska ni potrebno vračati. 

SKLEP 4: Člani Sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da se v bodoče upošteva in 
realizira naslednja priporočila revizorja: 

ustanovitelj zavoda dopolni in uskladi odlok o ustanovitvi zavoda OŠ Sežana z 
veljavno zakonodajo 
zavod OŠ Sežana s pomočjo ustanovitelja zavoda uskladi notranje pravilnike in 
akte z veljavno zakonodajo in akti ustanovitelja, da do nesoglasij in dvoumnosti 
ne bo več  prihajalo 
imenovana komisija s strani članov Sveta zavoda prouči obseg vodstvenih del 
na področju izvajanja e-šole, raznih projektov in tržne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru šole in razjasni, ali je dodatno angažiranje ravnateljice na tem področju 
primeren ukrep 

- v aktih šole nedvoumno opredeli, do katerih dodatkov za katera dela so 
zaposleni upravičeni in te akte sprejme na Svetu šole 

- v finančnem načrtu predvidi, koliko bo dodatnih izplačil zaposlenim na osnovi 
bodočih potreb 
ustanovitelja šole, Občino Sežana zaprosi, da poda soglasje k vsem dodatnim 
izplačilom, da ne bo v bodoče več  prihajalo do nesoglasij in dvoumnosti 
Osnovna šola Sežana po potrebi zaprosi za pomoč  pravnika ustanovitelja 
zavoda — Občino Sežana, da bo uredil področje notranjih pravilnikov in aktov 
šole z veljavno zakonodajo in akti ustanovitelja, v kolikor je to mogoče zaradi 
varčevanja pri stroških. 

Glede na 3. alinejo iz sklepa št. 4 je Svet šole podal predlog za imenovanje 3-članske 
komisije s strani članov Sveta zavoda, ki prouči obseg vodstvenih del na področju izvajanja 
e-šole, raznih projektov in tržne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole. Po kratki razpravi je 
bil sprejet 

SKLEP 5: Člani Sveta šole so soglasno sprejeli sklep, se v roku 8 dni od seje na 
podlagi poročila revizorja imenuje 3-članska komisija s strani članov Sveta zavoda, ki 
prouči obseg vodstvenih del na področju izvajanja e-šole, raznih projektov in tržne 
dejavnosti in razjasni, ali je dodatno angažiranje ravnateljice na tem področju 
primeren ukrep. 

4. TOČKA 
Razno 

Ad 1) Sanacija učilnic na Ljudski univerzi 

Predsednica člane seznani z vsebino dopisa Občinske uprave Sežana glede sanacije vlažnih 
učilnic na Ljudski univerzi. Dela naj bi se pričela izvajati med poletnimi počitnicami. Odpre se 

Stran 3 



9,g.č1<d 

SEŽANA 
O Kosovelova  d 

ulica 6 

Sejo je vodila: 
Ljubica Benčič  

C,  osnovna šola 
srečka kosovela 
sežana 

Matična številka: 5210429 
TRR: 01311-6030679320 
ID številka: SI94094306 

kratka razprava; še vedno ostaja odprto vprašanje sanacije severne stene likovne učilnice, 
največji problem predstavljajo finančna sredstva. 

Ad 2) Šola v naravi 5. razred 

Igor Meden predstavi začasne možne variante za izvedbo šole v naravi za učence 5. 
razredov (plavalna šola v naravi): 

- 	učenci bi se vozili v vodno mesto Atlantis (Ljubljana) 
- 	dom na Rabu, termin v septembru, ker je takrat ceneje 

Pove še, da je potrebno v začetku marca imeti rešitev. Odpre se kratka razprava, člani Sveta 
predlagajo, da se skliče roditeljski sestanek za 5. razred, da se seznanijo s situacijo. Sprejet 
je bil naslednji sklep: 

SKLEP 6: Člani Sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da se skliče roditeljski sestanek 
za 5. razred in se starše seznani s situacijo in možnostmi glede izvedbe plavalne šole 
v naravi junija 2019. 

Ad 3) Postopek imenovanja ravnatelja 

Predsednica člane seznani, da bo letos potekal postopek imenovanja ravnatelja, ki se bo 
začel predvidoma v mesecu marcu. Člani sveta določijo možni datum seje, kjer bo sprejet 
sklep o začetku postopka. 

5. TOČKA 
Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta 

Drugih predlogov, pripomb in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 19.20. 

Zapi nikar: 
Br g:S:i G. Pirjevec 

> 
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