
C) 
 osnovna šola 	 Matična številka: 5210429 
srečka kosovela 	 TRR: 01311-6030679320 
sežana 	 ID številka: S194094306 

Številka:  300- 4 117_," .2-op 
Datum: 25.02.2020 

ZAPISNIK 

24. (redne) seje Sveta ŠOLE z dne 25. 02. 2020 

Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17,00 uri . 

Prisotni člani Sveta šole:  Nevenka Žiberna Remic, Danijela Brcar, Dejan Ausec, Sara 
Gomizelj, Matjaž Pirc in Andrej Sila 

Na seji so bile poleg članov Sveta šole prisotne še: v.d. ravnatelja Jadranka Mihalič, 
pomočnica ravnateljice Bojana Škabar in 1/2 pomočnica ravnateljice Tadeja Bogdan. 
Na sejo je bila vabljena tudi predstavnica sindikata Nada Lederer, ki pa se seje ni udeležila. 

Sejo je vodil namestnik predsednika Sveta šole Andrej Sila. 

Ugotovi se, da je Svet šole sklepčen. 

Andrej Sila ugotovi, da vodstvo šole, kljub zastavljenemu vprašanju in pobudi na predhodni 
seji, da vodstvo šole v skladu s 83.čl. poslovnika o delu Sveta šole priskrbi zapisnikarja, le-
tega ni storilo. 
Zaradi navedenega predlaga za zapisnikarico Danijelo Brcar, ki predlog sprejmem za to sejo. 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole 

2. Potek pogodbe s podjetjem Sodexo d.o.o. sedaj Sovita d.o.o. 

3. Volitve predstavnikov delavcev šole v Svet šole 

4. Odločitev sveta o razpisu za prosto mesto ravnatelja 

5. Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta 

Jadranka Mihalič  predlaga zamenjavo vrstnega reda 4. in 5. točke dnevnega reda, s čimer 

se prisotni soglasno strinjamo. 

Oblikujemo vrednote. 
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Add.1 Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole 

V zvezi s pobudo za reševanje prostorske stiske in gradnjo nove šole Andrej Sila pojasni, da 

je bil sprejet proračun Občine Sežana v katerem so planirana sredstva in sicer: 10.000,00 

EUR za pripravo izhodišč  za pripravo OPPN za gradnjo nove osnovne šole in 10.000,00 

EUR za pripravo podrobnejšega načrtovanja - vsebinske odločitve. 

Andrej Sila omeni diskusijo v zvezi z volitvami predstavnikov delavcev v Svet šole. Pojasni, 

da je v skladu z dogovorom na prejšnji sej Svet šole obvestil Ministrstvo in ustanovitelja o 

nepopolnem članstvu Sveta šole 

Odpre se razprava na to točko: 

Nevenka Žiberna opozori na to, da je Svet šole zaprosil za vpogled v zapisnike zbora 

delavcev in da le teh do tega trenutka še nismo prejeli. Andrej Sila doda, da je v skladu z 

18.čl. Poslovnika o delu Sveta šole volilna komisija dolžna izdelati poročilo o rezultatu 

volitev (katerega vsebina je predpisana) in ga objaviti v roku 5 dni od dneva izvedbe 

volitev na oglasni deski v zavodu. 

- Andrej Sila prevzame obveznost, da preveri v tajništvu ali zapisnik oziroma 

poročilo volitev delavcev v Svet šole obstaja. 

Člani Sveta šole soglasno sprejmemo sklep, da se potrdi Zapisnik 23. redne 

seje. 

Add.2 Potek pogodbe s podjetjem Sodexo d.o.o. sedaj Sovita d.o.o. 

Jadranka Mihalič  pojasni zaplet v zvezi $ potekom pogodbe z izvajalcem šolske prehrane. 

Veljavnost pogodbe namreč  poteče 31.3.2020 in ne kot je bila prvotno (na seji Sveta marca 

2019) podana informacija Svetu šole, da poteče pogodba junija 2021. Nadalje pojasni, da se 

dogovarja $ trenutnim izvajalcem Sovita d.o.o. o možnosti podaljšanja pogodbe še za 1 leto. 

Oblikujemo vrednote 
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Po poteku tega obdobja pa predlaga analizo stanja, pripravo elaborata in na podlagi tega 

odločitev ali gre šola v izvedbo lastne kuhinje ali pa izvede ponovni javni razpis. 

Glede na povedano člani Sveta šole soglasno podamo zahtevo, da v.d. ravnatelja Jadranka 

Mihalič  do petka, 28. februarja 2020 pridobi pravno mnenje o zakonski dopustnosti 

tovrstnega podaljšanja javnega naročila, članom sveta pa pošlje na vpogled obstoječo 

pogodbo o izvajanju šolske prehrane. 

Andrej Sila povzame, da Svet šole nima zadržkov v zvezi s podaljšanjem pogodbe v kolikor 

temelji sprememba pogodbe na zakonski podlagi in jasno poudari, da si svet šole ne 

dopušča, da bi otroci ostali brez šolske prehrane in je zato nemudoma potrebno najti rešitev. 

Svet šole soglasno sprejme sklep, da poziva vodstvo šole, da do petka 

28.2.2020 pisno seznani Svet šole s predlogom spremembe trenutno še 

veljavne pogodbe s podjetjem Sovita d.o.o. z navedbo zakonske podlage, na 

kateri naj bi sprememba temeljila. 

Ad.3 Volitve predstavnikov delavcev v Svet šole 

Andrej Sila povzame dogajanje dveh neuspešnih poskusov volitev delavcev v Svet 

šole. 

Nadalje pojasni, da po natančni preučitvi poteka dogajanja volitev, naslanjajoč  se na 

Poslovnik o delu sveta šole, Odlok o ustanovitvi osnovne šole Srečka Kosovela Sežane 

in ZOFVI, Svet šole ugotavlja pomanjkljivosti oz. nepravilnosti pri izvajanju volitev. 

V tajništvu je zaprosil za vpogled v Pravilnik o volitvah vendar le-tega ni dobil, saj naj bi z 

njim razpolagala volilna komisija. Zaradi tega Andrej Sila postavi vodstvu šole 

vprašanje, ali je bil Pravilnik o volitvah delavcev v svet zavoda sprejet oz. po 

katerem pravilniku se volilna komisija ravna pri izvajanju volitev in zaprosi za 

takojšnjo seznanitvijo Sveta šole s tem podatkom in dokumentom. V kolikor 

Pravilnik o volitvah delavcev v Svet šole ne obstaja, je potrebno ravnati v skladu z že 

zgoraj navedenimi pravnimi akti , hkrati pa opozori na nujnost sprejema Pravilnika o 

volitvah delavcev v svet šole. 

Na tem delu ponovno poudari, da Svet šole prosi za poročilo o volitvah, saj bomo lahko le 

ob preučitvi tega poročila ugotovili morebitne pomanjkljivosti, ki bi botrovale k 

Oblikujemo vrednote. 
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neuspešnim volitvam. Svet šole želi sprejeti sklep o razpisu volitev delavcev v svet šole, 

saj želi, da bi bil svet popoln pri odločanju na bodočih volitvah ravnatelja. 

Vsi člani Sveta šole se z navedenim strinjamo in Nevenka Žiberna poudari, da si delavci 

šole ne smejo dovoliti, da ne bi sodelovali pri tako pomembni odločitvi kot je izbira 

ravnatelja šole. 

Andrej Sila poudari, da je potrebno preveriti, kdo so člani volilne komisije in njihov 

mandat. 

Osebno se zavzame, da bo stopil v kontakt s predsednikom/co volilne komisije. 

Opozoril je na napako, ki jo je volilna komisija naredila pri prvih volitvah, saj je bila le-ta 

dolžna v skladu s 16.čl. Poslovnika opraviti ponovne volitve v roku 30 dni po sklepu 

volilne komisije o neveljavnosti volitev. 

Opozoril je tudi na 10. čl. Odloka o ustanovitvi osnovne šole, ki natančno opredeljuje kdo 

predlaga kandidate za predstavnike delavcev v Svetu šole. Kandidate predlaga učiteljski 

zbor, reprezentativni sindikati osnovne šole in zbor delavcev. 

V zvezi z navedenim Nevenka Žiberna opozori, da je bilo s strani vodstva šole in 

predstavnice sindikata vedno rečeno, da so bili kandidati pozvani na učiteljski konferenci, 

vendar Jadranka Mihalič  zagotovi, da naj bi bili h kandidaturi pozvani vsi zaposleni. 

Nadalje je Andrej Sila opozoril, da Poslovnik o delu Sveta šole opredeljuje mandatno 

verifikacijsko komisijo, nikjer pa niso opredeljene naloge in doba imenovanja te komisije. 

Na prvi seji je bila s sklepom imenovana mandatno verifikacijska komisija v sestavi: 

Danijela Brcar, Andrej Sila in Mateja Jerina. Poslovnik določa, da morajo biti člani 

mandatno verifikacijske komisije predstavniki v Svetu šole in glede na to, da Mateja 

Jerina ni več  članica v Svetu šole je predlagal, da se članoma Andreju Sila in Danijeli 

Brcar obnovi članstvo, za tretjega člana pa predlagal Saro Gomezelj. 

Člani Sveta šole soglasno sprejmemo sklep: 

Za predsednico mandatno verifikacijske komisije se imenuje Danijelo Brcar, za 

člana pa Andreja Sila in Saro Gomezelj. 

Člani Sveta šole smo soglasno sprejeli sklep: 

Razpiše se volitve predstavnikov delavcev šole v Svet zavoda osnovne šole 

Srečka Kosovela Sežana z dnem volitev 3.4.2020 in datumom objave sklepa 

27.2.2020. 

Oblikujemo vrednote. 
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Andrej Sila opozori na roke, ki jih je treba upoštevati: 

V skladu z 12. čl. Poslovnika je potrebno predloge kandidatov predložiti volilni 

komisiji najpozneje 21. dan po dnevu razpisa volitev ( to je 19.3.2020) 

Če je kandidatov za člane sveta zavoda manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to 

javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov, ki ne sme biti daljši od 7 

dni. 

Rok za izvedbo volitev je 3.4.2020 

Če bodo volitve ponovno neuspešne, mora volilna komisija v roku 5 dni le-to objaviti 

na oglasni deski in v roku 30 dni ponovno izvesti volitve. 

Ad.5 Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta 

Andrej Sila opozori na priporočila revizorja glede oblikovanja meril za določanje delovne 

uspešnosti ravnatelja iz naslova povečanega obsega dela. Predlaga, da se komisija za 

ocenjevanje delovne uspešnosti sestane. 

Nevenka Žiberna pohvali vodstvo šole zaradi hitre reakcijo na vprašanja staršev v zvezi z 

ukrepi preprečevanja okužbe s korona virusom. 

Jadranka Mihalič  izpostavi problematiko pri obračunavanju stroškov prevoza za izlete, 

ekskurzije, šole v naravi v primeru odpovedi prevoza zaradi bolezni katerega od učencev. 

Člani Sveta šole soglasno predlagajo, da se v ceno vključi določen % rizika odpovedi in se 

potem pri poračunu dokončnega plačila to upošteva — posledično to pomeni, da strošek 

prevoza, ki se ga obračuna na učenca, nikoli ne more biti višji od prvotno predvidenega. 

Druga in manj prijazna možnost je, da se strošek prevoza staršem zaračuna v vsakem 

primeru. Ob tem je potrebno upoštevati še, da se morebitna oprostitev plačila lahko upošteva 

le v primeru bolezni oz. drugih utemeljenih razlogov, nikakor pa ne moremo za oprostitev 

plačila stroškov prevoza šteti primerov, ko starši prevzamejo otroka že npr. na  lokaciji ŠVN in 

nadaljujejo pot po svojih privatnih poteh. 

Sprejme se sklep: Vodstvo šole naj pripravi kalkulacijo stroškov prevoza in odpovedi ter 

morebitnih povračil do 15.3.2020. Predlog rešitve pripravi Svet staršev na svoji seji in sicer 

tako, da ga nato lahko poda v obravnavo Svetu šole na junijski seji letos. 

Oblikujemo vrednote. 
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Bojana Škabar seznani Svet z že večkrat obravnavano problematiko zamujanja šolskega 

prevoza iz smeri Štorje. Andrej Sila predlaga, da se za reševanje problematike obrne na 

ustanovitelja, natančneje Ga. Ano Marinac. 

Danijela Brcar zaprosim, da se ob odsotnosti sekretarke preveže telefon v zbornico, saj je 

prišlo do pripomb, da se v šoli nihče ne oglaša na telefon. 

Jadranka Mihalič  je pripombo vzela na znanje in obljubila, da bo zadevo uredila. 

Po tej točki smo sejo nadaljevali v sestavi članov Sveta šole. 

Add.4 Odločitev sveta o razpisu za prosto mesto ravnatelja 

Po uvodni diskusiji člani Sveta šole soglasno sprejmemo sklep: 

Zaradi želje po odločanju Sveta šole v postopku imenovanja ravnatelja v popolni 

sestavi se odločitev Sveta šole o razpisu za prosto mesto ravnatelja prenese na sejo 

Sveta šole, ki bo predvidoma 24.3.2020. 

Seja se zaključi ob 18.30 uri. 

Z 
7 

Zapisnikarica: 
Darjijela Brcar 
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Sejo je vodil: 
Namestnik predsednika Sveta šole 
Andrej Sila 

Oblikujemo vrednote. 
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