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ZAPISNIK 

20. (korespondenčne) seje Sveta šole z dne 21. 6. 2019 

Zaradi bližnjega pričetka šolskih počitnic in nujnosti obravnave vsebine iz dnevnega reda dne 
21.6.2019 je predsednica Ljubica Benčič  sklicala 20. (korespondenčno) sejo Sveta šole 

preko elektronske pošte. 

Vabljeni so bili vsi člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Brigita G. Pirjevec, Mateja Jerina, Zoran 

Pejič, Igor Meden, Nevenka Žiberna Remic, Dejan Ausec, Danijela Brcar, Andrej Sila, 

Matjaž Pirc in Sara Brus. 

V priponki po elektronski pošti so člani Sveta šole prejeli: 

- vabilo na 20. korespondenčno sejo Sveta šole z dne 21.6.2019, 

- zapisnik 19. redne seje skupne seje Sveta staršev in Sveta šole z dne 4.6.2019, 

- odstopno izjavo predstavnikov delavcev v Svetu šole in 

- obrazce soglasij za sprejem predlaganih sklepov. 

Izpolnjena soglasja so člani vrnili do petka, 28.6.2019. 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole in Sveta staršev 

2. Obravnava odstopne izjave 

1. TOČKA 
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole in Sveta staršev 

Zapisnik je bil članom Sveta šole poslan po elektronski pošti. 
Soglasje k zapisniku je oddalo vseh 11 članov. 

SKLEP 1: 
Člani Sveta šole so potrdili zapisnik 19. redne seje Sveta šole in Sveta staršev z dne 

4.6.2019. 
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2. TOČKA 
Obravnava odstopne izjave predstavnikov delavcev v Svetu šole 

Gradivo- odstopno izjavo predstavnikov delavcev so člani prejeli po elektronski pošti. 
Soglasja k odstopu in popolnitvi članstva je oddalo vseh 11 članov. 

Predlagana in sprejeta sta bila dva sklepa, in sicer: 

SKLEP 2: 
Člani Sveta šole so sprejeli odstop predstavnikov delavcev (Ljubica Benčič, Brigita 
Grmek Pirjevec, Mateja Jerina, Igor Meden in Zoran Pejič) iz članstva Sveta šole, ki so 
bili izvoljeni za mandatno obdobje 2017-2021. 

SKLEP 3: 
Člani Sveta šole so sprejeli sklep, da se popolni članstvo Sveta šole z manjkajočimi 
člani. Svet obvesti volilno komisijo o odstopu petih članov Sveta šole in pozove 
volilno komisijo, da popolni sestavo Sveta šole, in sicer tako, da na podlagi 47. člena 
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvede nadomestne volitve v skladu z 
Odlokom o ustanovitvi OŠ Srečka Kosovela Sežana. 

Zapisnikar: 
Brigita Grinek Pirjevec 
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Sejo je vodila: 
Ljubica Benčič  
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