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Številka: 900-5/2019/2 
Datum: 3.4.2019 
 

 

Z A P I S N I K 
 

16. (redne) seje Sveta šole z dne 02. 04. 2019  
 
 

Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17. uri.  
 

Prisotni člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Brigita G. Pirjevec, Mateja Jerina, Zoran Pejić, 
Nevenka Žiberna Remic, Dejan Ausec, Danijela Brcar, Andrej Sila, Sara Brus, 
Matjaž Pirc, Igor Meden (do 18.15h) 

 

Odsotni člani Sveta šole: / 
 
Predsednica Sveta šole je ugotovila, da je Svet sklepčen. 
 
Na seji sta bili poleg članov Sveta šole prisotni še ravnateljica Jadranka Mihalič in predsednica 

sindikata Nada Lederer. 

 
 
Predsednica je predlagala naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole 

2. Imenovanje 3-članske komisije za proučitev obsega vodstvenih del 

3. Investicije za leto 2019 

4. Razno 

5. Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta 

6. Obravnava prispelih prijav za delovno mesto ravnatelja 

 

Člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.  
 

 
1. TOČKA 

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole 

 

Ad 1) Predsednica prebere sklepe iz zapisnika 15. redne seje z dne 7.3.2019.  

Pri točki Razno – šolska kuhinja ravnateljica pove, da je stopila v kontakt s Šolskim centrom 

Srečka Kosovela in predlagala, da bi njihovi dijaki naslednje šolsko leto pripravili maturitetno 

nalogo v zvezi z vzpostavitvijo lastne šolske kuhinje na naši šoli. 

Člani Sveta nimajo pripomb na zapisnik. Predsednica predlaga, da se potrdi zapisnik seje: 

 

SKLEP 1:  

Člani Sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 15. redne seje z dne 7.3.2019. 
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2. TOČKA 

Imenovanje 3-članske komisije za proučitev obsega vodstvenih del 

 

Predsednica pove, da bi morali 3-člansko komisijo za proučitev obsega vodstvenih del že 

imenovati, vendar smo čakali predstavnike ustanovitelja, da pisno predlagajo svojega 

kandidata. Predstavniki ustanovitelja za članico komisije predlagajo Saro Brus, predstavniki 

staršev predlagajo Danijelo Brcar, predstavniki delavcev predlagajo Zorana Pejića. Vsi 

predlagani kandidati se strinjajo s članstvom v komisiji. 

 

Predsednica predlaga, da Svet šole potrdi 3-člansko komisijo za proučitev obsega vodstvenih 

del v sestavi: Zoran Pejić, Danijela Brcar in Sara Brus. Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP 2: 

Člani Sveta šole so soglasno potrdili 3-člansko komisijo v sestavi: Zoran Pejić, Danijela 

Brcar in Sara Brus, ki bo proučila 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. 

 

 
3. TOČKA 

Investicije za leto 2019 

 
- Ravnateljica pove, da je bila na pogovoru z županom, kjer je bilo govora o bodočih 

investicijah šole. Povedala je, kakšne so investicijske prioritete šole, ki so tudi že 

umeščene v finančni načrt (obnova kamnite stene likovne učilnice, menjava tlakov v 1. 

in 2. razredih, zvočna izolacija jedilnice,…) Župan pove, da občina zaradi preteklih 

zadolžitev denarja nima in da trenutno vse miruje. Občina pripravlja proračun, ki bo 

sprejet predvidoma v drugi polovici aprila. Kot kaže, bo občina za investicije šoli 

namenila 100.000 EUR, kot je bilo sprva predvideno.  

 

- Danijela Brcar v imenu predstavnikov sveta staršev pripomni, da se ji zdi strošek 

100.000 EUR za obnovo kamnite stene likovne učilnice previsok in predlaga, da bi 

naredili neformalno revizijo popisa del, v kolikor le-to ni sporno, glede na mnenje 

strokovnjaka iz gradbene stroke, ki je član sveta staršev. Vprašala je še, v kakšni fazi 

je postopek javnega  naročila in ali se da brez finančnih posledic preveriti popis del, ki 

je pokazal tako visok strošek oz. če je izvajalec sploh bil izbran. Meni, da bi to bilo v 

skladu s smernicami skrbnega gospodarjenja z javnimi dobrinami ob 

upoštevanju  mnenja, da je ocena sanacije stene precenjena. Poudarila je, da nam ne 

sme biti vseeno, kako porabljamo davkoplačevalski denar in  preprečevati je 

potrebno  slabe investicije.  Mogoče bi s trenutno odobrenimi sredstvi za investicije v 

proračunu rešili še kakšen investicijski problem šole.   

 
- Ravnateljica pove, da se zadeva glede obnove kamnite stene likovne učilnice vleče že 

vrsto let in je res nujno potrebna. Šola je v soglasju z občino že lani poleti začela 

postopek v zvezi z obnovo kamnite stene, naročila izvedbo popisa del (g. Matkovič, 
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Atelje Kontura d.o.o.) in sklenila pogodbo za izvedbo javnega naročila. Na razpis so 

prispele ponudbe s podobnimi vrednostmi, vendar ker proračun občine še ni sprejet, 

postopek javnega naročila trenutno miruje. 

 

- Predstavniki ustanoviteljev so mnenja, naj se dokonča sanacija kamnite stene pod 

pogoji, ki jih je občina zastavila in z javnim naročilom, ki je trenutno v fazi mirovanja. 

Andrej Sila ima pomisleke glede revizije popisa del, saj se bo zadeva še dodatno 

zavlekla; pove še, da denarja na občini ni, zato je mnenja, da je potrebno postopek 

obnove čim prej speljati do konca. Ostala dela, ki niso tako nujna, bodo prišla na vrsto 

prihodnje leto.  

 

- Predstavniki ustanovitelja so tudi mnenja, da bi šola za optimalno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela potrebovala dve lokaciji oz. novo šolo. Med člani se poraja 

vprašanje, kakšno vizijo ima občina glede prostorske problematike osnovne šole v 

prihodnjih letih. Tudi naslednje šolsko leto bo šola potrebovala še dve oddelka za 

normalno izvajanje pouka; trenutno šola še nima rešitve. Andrej Sila pripomni, da če 

hočemo začeti nove projekte, kot je gradnja nove šole, moramo biti pripravljeni že 

sedaj, da bi projekt lahko realizirali v roku desetih let. Člani izoblikujejo predlog sklepa, 

da se občino pozove, kakšna je njena vizija. Sprejet je bil naslednji sklep: 

 
SKLEP 3: 

Člani Sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da se Občino Sežana pozove, da predstavi, 

kakšna je kratkoročna in dolgoročna vizija za Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana 

glede prostorske problematike. 

 
Andrej Sila predlaga, da se sprejme sklep o prioriteti sanacije kamnite stene likovne učilnice; 
če bodo ostala finančna sredstva, se jih porabi za zvočno izolacijo jedilnice. Sprejet je bil 
naslednji sklep: 
 
SKLEP 4: 
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da je investicijska prioriteta Osnovne šole 

Srečka Kosovela Sežana sanacija kamnite stene likovne učilnice. Če bodo na voljo 

finančna sredstva, bo naslednja investicija zvočna izolacija jedilnice. 

 
- Danijela Brcar v imenu predstavnikov sveta staršev predlaga, da bi šola kot dober 

gospodar izvedla revizijo popisa del za sanacijo kamnite stene, ker meni, da bi bil 
strošek manjši.  

- Andrej Sila se s tem predlogom ne strinja in meni, da bi bilo potrebno dobiti dobro 
nadzorno službo. Investitor - Občina izbere nadzornega. 

- Sara Brus pove, da projektanti po navadi predimenzionirajo postavke v popisih del, 
zato da se zavarujejo in prevzamejo odgovornost. 

- Brigita G. Pirjevec doda, da so revizije visok strošek, ki ga mora potem plačati šola in 
da so zaradi tega postopki še bolj dolgotrajni in dragi. Tudi popis del je šola že plačala, 
kar je bil tudi visok strošek.  

- Zoran Pejić je mnenja, da bi tako investicijo morala izpeljati sama Občina kot 
ustanoviteljica, vključno z vsemi postopki. 

- postavlja se vprašanje, kdo je pripravljen sprejeti odgovornost za tako investicijo. 



 

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

 

 

4/6 

 

PREDLOG SKLEPA: na pobudo Sveta staršev so člani Sveta šole sprejeli sklep, da Svet 
šole zaprosi ustanovitelja za drugo mnenje glede popisa del v zvezi z izvedbo sanacije 
kamnite stene likovne učilnice. 
 
GLASOVALO ZA: 4 člani 
GLASOVALO PROTI: / 
VZDRŽANI: 7 članov 
SKLEP NI BIL SPREJET. 

 
 

4. TOČKA 

Razno 

 

Ad 1) Šola v naravi 

Igor Meden seznani člane, da so potekali roditeljski sestanki za izvedbo šole v naravi za 5. 

razrede in pove, da se je večina staršev odločila za lokacijo Bernardin – Portorož. Pove še, da 

je vodstvo šole že prejelo klic enega starša, ki se ne strinja s plačilom dela premije direktno 

Ideji turizem. To naj bi preveril tudi na Ministrstvu in naj bi dobil odgovor, da je v nasprotju s 

Pravilnikom. Igor Meden predlaga, da se še enkrat skliče Svet staršev, ker meni da bo prišlo 

do zapleta.  

Enakega mnenja je tudi Nevenka Žiberna Remic, ki doda, da bo verjetno spet pritožba. 

Predlaga, da bi se sredstva zbralo s sponzorskimi ali donatorskimi pogodbami, zato da ne bi 

presegli zneska po pravilniku; enakega mnenja so tudi ostali predstavniki staršev.  

Člani so mnenja, da se moramo držati pravilnika in ne presegati zneska, tudi če se vsi starši 

strinjajo. Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

 

SKLEP 5: 

Zaradi zagotavljanja skladnosti izvedbe ŠN s Pravilnikom o financiranju šole v naravi je 

Svet šole soglasno sprejel sklep, da se staršem, ki so že poravnali 1. obrok za ŠN 

Bernardin, znesek vrne, ostalim pa tega obroka ni potrebno plačati. Starše se o tej 

zadevi pisno obvesti po eAsistentu in navadni pošti takoj naslednji dan. 

Svet staršev oblikuje organizacijski odbor za zagotovitev finančne konstrukcije za 

izvedbo šole v naravi.  

 
Nevenka Žiberna Remic pove, da bo na to temo sklicala še en sestanek predstavnikov Sveta 
staršev 5. razredov, in sicer v petek, 5.4.2019 ob 15. uri. 
 
 
Ad 2) Seznanitev s sklepom o ustavitvi postopka po umiku pritožbe 
 
Predsednica člane seznani s Sklepom o ustavitvi pritožbenega postopka zoper odločbo 
Inšpektorata RS za šolstvo in šport, št. 20102-305-2018/22 z dne 3.1.2019, v zvezi z izrednim 
inšpekcijskim nadzorom na Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana, ki ga je šola prejela dne, 
15.3.2019 in je vezano na Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana z dne, 24.9.2018. 
Vodstvo šole je Občino Sežana s sklepom že seznanilo.  
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Ad 3) Šola v naravi Cerkno 3. razred – navajanje na vodo  
 
Ravnateljica je poročala, da je šola v naravi v Cerknem za 3.A in 3.B razred (navajanje na 
vodo) potekala brez posebnosti in da so bili učenci učitelji spremljevalci z izvedbo zadovoljni. 
3.C in 3.D razred se bo šole v naravi v Cerknem udeležil v mesecu maju 2019. 
 
Andrej Sila je v kontekstu šol v naravi povedal, da je velik pristaš izvajanja šol v naravi ter 
pohvalil učence, ki so se udeležili tekmovanja iz plavanja v Kopru in dosegli zelo dober rezultat. 
 
 
Ad 4) Šolski prevozi 
 
Ravnateljica je člane seznanila, da so iz občine Sežana sporočili, da so konec meseca marca 
2019 začeli s pripravami na razpis za šolske prevoze. Zaprosili so, če lahko sporočimo trenutne 
relacije prevozov učencev ter število otrok po posameznih relacijah. Občini Sežana smo vse 
zahtevane podatke že posredovali.  
 
 

5. TOČKA 
Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta 

 
Ad 1) Pripomba glede izpisa dejavnosti na enem obrazcu 
 
Nevenka Žiberna Remic poda pripombo na odziv pomočnice ravnateljice Mojce Gec na 
prejšnji, 15. seji Sveta šole. Uvodoma pove, da gre najbrž zgolj za nesporazum, zato se je 
obrnila po dodatne informacije na eAsistenta in Ministrstvo. Na prejšnji seji je namreč 
predlagala, da bi dobil vsak učenec ob zaključku šolskega leta izpis vseh dejavnosti (udeležba 
na tekmovanjih, vključitev v projektih, krožkih) na enem obrazcu. Mojca Gec je odgovorila, da 
bi to pomenilo še eno zahtevno in dolgotrajno opravilo za pomočnici, ki sta že sicer ob 
zaključku šol. leta zelo obremenjeni; taka vrsta izpisa je sicer izvedljiva, vendar bi morali 
pomočnici vnašati dejavnosti za celo šolo, kar bi pomenilo ogromno dodatnega dela.  
Nevenka Žiberna Remic z odgovorom ni bila zadovoljna, zato se je obrnila na skrbnika 
programa eAsistent in na Ministrstvo. Prebrala je elektronsko sporočilo, ki ga je posredovala 
na eAsistent in odgovorili so ji, da je vse te aktivnosti možno vnesti, ter da vnose opravljajo 
razredniki, administratorji, pomočniki, po navodilu ravnatelja pa tudi drugi zaposleni. Iz 
Ministrstva še čaka odgovor.  
Zoran Pejić je pripomnil, da dokumentiranje takih izpisov poteka v smeri digitalizacije in da 
fizični izpisi kmalu ne bojo več aktualni.  
Ljubica Benčič doda, da iz strani pomočnice Mojce Gec ni bilo mišljeno, da se zadeve ne da 
izvesti ter da se bo pogovorila z njo in podala odgovor.  
 
 

6. TOČKA 
Obravnava prispelih prijav za delovno mesto ravnatelja 

 
Predsednica Sveta šole je poročala članom, da je bil razpis za delovno mesto ravnatelja 
objavljen 15.3.2019 v sredstvih  javnega obveščanja (Uradni list RS). Predsednica člane 
seznani, da sta na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja prispeli dve (2) ponudbi.  
 
 
 
Predsednica je pred člani odprla kuverto s prispelimi prijavami:  
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- prva prijava je prispela 22.3.2019 (kandidatka Jadranka Mihalič, Pod Videžem 3, 6240 
Kozina),  

- druga prijava je prispela 26.3.2019 (kandidatka Aleksandra Lorbek, Dekani 305, 6271 
Dekani) 

Obe prijavi sta prispeli pravočasno. 
 
Komisija za izvedbo predhodnega postopka v sestavi Nevenka Žiberna Remic, Brigita Grmek 
Pirjevec in Matjaž Pirc se je po odpiranju prispelih prijav sestala v tajništvu in pregledala 
popolnost in ustreznost prispelih vlog. Komisija je po pregledu prispelih vlog ugotovila, da obe 
kandidatki izpolnjujeta vse razpisane pogoje za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole 
Srečka Kosovela Sežana.  
 
Zapisnik komisije je prebrala predsednica Ljubica Benčič in je priloga tega zapisnika. 
Predlagani in sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
SKLEP 6: 
Člani Sveta šole so na podlagi poročila komisije za izvedbo predhodnega postopka v 

sestavi Nevenka Žiberna Remic, Brigita Grmek Pirjevec in Matjaž Pirc soglasno sprejeli 

sklep, da kandidatki Jadranka Mihalič in Aleksandra Lorbek izpolnjujeta pogoje za 

razpisano delovno mesto ravnatelja OŠ Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova 6, 

Sežana.  

 

SKLEP 7: 

Člani Sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da se za mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo 

pogoje za razpisano delovno mesto ravnatelja, zaprosi učiteljski zbor, Svet staršev in 

lokalno skupnost, v roku 7 dni od današnje seje. 

 
SKLEP 8: 

Člani Sveta šole se strinjajo, da se seznanijo z vsebino programov vodenja kandidatov, 

ki ustrezajo pogojem za delovno mesto ravnatelja, in sicer v torek, 16.4.2019, ob 16.30h 

za učiteljski zbor ter ob 18. uri v obliki skupne seje za Svet šole, Svet staršev in lokalno 

skupnost. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
SKLEP 9: 

Člani sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da bo glasovanje o izbiri kandidata za 

ravnatelja potekalo tajno. 

 

Predsednica članom sveta predlaga, da bi bila naslednja seja, ko bo potekalo glasovanje o 

izbiri kandidata za ravnatelja v sredo, 8.5.2019 ob 17. uri v zbornici šole. Člani se s predlogom 

strinjajo. 

 
   
Seja se je zaključila ob 20.15 uri . 
 
 
Zapisnikar:         Sejo je vodila: 
Brigita Grmek Pirjevec       Ljubica Benčič 


