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Številka: 900-2/2022/2 
Datum: 17. 2. 2022 

 
Z A P I S N I K 

 
6. redne seje Sveta šole z dne 17. 2. 2022 

 
 

 
Člani Sveta šole so se sestali ob 17.30 v zbornici šole oz. preko videokonferenčne povezave 

https://arnes-si.zoom.us/j/92821743804. 
 
Vabljeni in prisotni člani Sveta šole: Dejan Ausec, Danijela Brcar, Patricija Kavčič, Rudolf Pečar, 

Nevenka Žiberna Remic. Opravičeno odsoten: Sergej Iskra 

 

Ostali vabljeni in prisotni: v.d. ravnatelja Alen Kofol, pomočnici v.d. ravnatelja Bojana Škabar in Nataša 

Leban, tajnica VIZ Brigita Grmek Pirjevec kot zapisnikarica, izvoljeni predstavniki delavcev - kandidati 

za člane Sveta šole: Blaž Gec (opravičeno odsoten), Tanja Pangerc Žnidaršič, Mojca Sosič (prisotna 

preko videopovezave), Ester Trobec in Zulejha Zulić. 

Na seji je bila prisotna tudi predsednica volilne komisije Marija Štekar Kosuta. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta šole Dejan Ausec.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta šole 

2. Popolnitev članstva v svetu zavoda 

3. Obravnava sistema izvajanja šolske prehrane 

4. Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta šole 

5. Razno 

6. Obravnava prispelih vlog za prosto mesto ravnatelja 

 

Dejan Ausec predlaga, da se 1. in 2. točka dnevnega reda zamenjata. Prisotni se strinjajo in potrdijo 

dnevni red v predlagani obliki.  

 

K točki 1: 

Popolnitev članstva v svetu zavoda 

 

Dejan Ausec poda predlog za izvolitev 3-članske mandatno-verifikacijske komisije. V komisijo so 

predlagani: Danijela Brcar, Rudof Pečar in Ester Trobec, ki predlog sprejmejo. Mandatno-verifikacijska 

komisija ima predsednika in dva člana. Za predsednico je predlagana Danijela Brcar, ki predlog sprejme. 

 

Dejan Ausec predlaga, da se sprejme sklep o izvolitvi mandatno-verifikacijske komisije ter predsednika. 

Z devetimi (9) glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep: 

 

https://arnes-si.zoom.us/j/92821743804
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SKLEP 1: 

Člani Sveta šole ter izvoljeni kandidati za člane Sveta šole sprejmejo sklep o izvolitvi mandatno-

verifikacijske komisije, ki jo sestavljajo: Danijela Brcar, Rudof Pečar in Ester Trobec. Za predsednico 

mandatno-verifikacijske komisije se izvoli Danijelo Brcar, za člane pa Rudolfa Pečarja in Ester Trobec. 

 

Mandatno-verifikacijski komisiji je bilo predloženo volilno gradivo glede volitev predstavnikov delavcev 

v svet zavoda z dne 10. 2. 2022, ki ga je komisija natančno pregledala. Po pregledu dokumentacije je 

komisija podala poročilo: 

Predsednica mandatno-verifikacijske komisije Danijela Brcar ugotavlja, da so bile volitve 

predstavnikov delavcev v svet zavoda dne 10. 2. 2022 izvedene v skladu z veljavno zakonodajo in 

nad izvedbo volitev nima pripomb. S tem mandatno-verifikacijska komisija potrjuje pravilnost 

izvedenih volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda za mandatno obdobje 2021-2025 za 

naslednje člane: Blaž Gec, Tanja Pangerc Žnidaršič, Mojca Sosič, Ester Trobec in Zulejha Zulić.  

 

Dejan Ausec predlaga, da se sprejme ugotovitveni sklep in s tem potrdi oz. verificira mandate novih 

članov Sveta šole. Z devetimi (9) glasovi ZA je bil sprejet naslednji 

 

UGOTOVITVENI SKLEP:  

Člani Sveta šole ter izvoljeni kandidati za člane Sveta šole so obravnavali poročilo mandatno-

verifikacijske komisije in o njem glasovali. Za verifikacijo mandatov je glasovalo devet (9) članov. 

Ugotovi se, da so mandati novih članov Sveta šole – predstavnikov delavcev verificirani za mandatno 

obdobje 2021-2025 v sestavi: Blaž Gec, Tanja Pangerc Žnidaršič, Mojca Sosič, Ester Trobec in Zulejha 

Zulić.  

S tem je Svet šole popolnjen in šteje enajst (11) članov (predstavniki delavcev: Blaž Gec, Tanja 

Pangerc Žnidaršič, Mojca Sosič, Ester Trobec in Zulejha Zulić; predstavniki ustanovitelja: Dejan Ausec, 

Danijela Brcar in Patricija Kavčič; predstavniki staršev: Sergej Iskra, Rudolf Pečar in Nevenka Žiberna 

Remic). 

 

Dejan Ausec pozdravi nove člane Sveta šole in jim zaželi uspešno delo ter konstruktivno sodelovanje. 

 

Ugotovi se, da je Svet šole sklepčen, prisotnih je devet (9) članov. 

 

K točki 2: 

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta šole 

 

Dejan Ausec prebere sklepe 5. redne seje Sveta šole. Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo. 

Predsednik predlaga, da se zapisnik potrdi. 

 

SKLEP 2:  

Člani Sveta šole potrdijo zapisnik 5. redne seje z dne 18. 1. 2022.  

ZA sklep je glasovalo šest (6) članov, VZDRŽANI so bili trije (3) člani, PROTI ni glasoval nihče. 
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K točki 3: 

Obravnava sistema izvajanja šolske prehrane 

 

Glede na obravnavo te točke na prejšnji seji sveta, člani Sveta šole nadaljujejo razpravo o realizaciji 

prehoda na lastno šolsko kuhinjo. V. d. ravnatelja Alen Kofol poroča, kaj je bilo do te seje realizirano v 

zvezi s prehodom na lastno kuhinjo: 

Opravil je razgovor z vodjo kuhinje, direktorico Sovite d.o.o. in vodjo izpostave, kjer je bilo jasno 

povedano, da bo šola s 1. 9. 2022 prešla na lastno kuhinjo ter da se podpisana pogodba zaključi, kot je 

v pogodbi predvideno. Predstavil jim je zadeve glede neamortiziranih sredstev, z ustanoviteljico Občino 

Sežana dogovoril finančna sredstva, ki bodo namenjena odkupu neamortiziranih osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja v kuhinji. Z Občino Sežana je dogovorjen, da se bo v primeru potrebe po višjih 

finančnih sredstvih za zagon lastne kuhinje to dalo urediti tudi z rebalansom.  

 

Imel je razgovor z vrtcem, ki so ravnokar zaključili javno naročilo za naslednji dve leti, ponudili pa so 

nam pomoč glede pripravljalnih aktivnosti. Dogovoril se je tudi z dvema ravnateljicama šol za ogled 

kuhinj z organizatorko šolske prehrane Nežo Pahor. Druga faza bo akcijski načrt glede zaposlitev. Poda 

tudi idejo o pripravi 300 malic za srednjo šolo in prevzem bifeja na SŠ, njihovi dijaki bi lahko naredili 

aplikacijo za naročanje hrane – ideja o sodelovanju. Pripravljalni del je torej vpeljan, sledi resno 

načrtovanje aktivnosti, ki bodo vezane na tri sklope (javno naročilo, materialni pogoji za delovanje 

kuhinje, kadri). Prvi cilj je, da je javno naročilo zaključeno do  30. 6. 2022.  

 

Nevenka Žiberna Remic predlaga, da do prihodnje seje v.d. ravnatelja zadeve zastavi zelo konkretno – 

s časovnico in vsemi mejniki, ker je prehod na lastno kuhinjo velik zalogaj in se ne sme zgoditi, da bi 

učenci 1.9.2022 ostali brez kosila. Alen Kofol odgovori, da se bo ravno zato srečal z dvema šolama, ki 

so izvedle tak prehod, da se z njimi posvetuje in izmenja koristne informacije. 

 

Tanja Pangerc Žnidaršič in Ester Trobec izrazita pomislek nad prehodom na lastno šolsko kuhinjo, saj 

je tak prehod zelo kompleksna zadeva, skrbi jih majhnost kuhinje in razdelilnega pulta, težava je z urniki 

kosila, ob konicah so dolge vrste učencev, vozači ne uspejo pojesti kosila, skrbi jih izdelava in strošek 

javnega naročila... Prisotni razpravljajo o morebitni problematiki, ki se bo lahko še pojavila. Alen Kofol 

pove, da se teh težav zaveda in da jih bo potrebno začeti pravočasno reševati. Potrebno bo dobiti 

dobrega vodjo kuhinje, ki bo znal koordinirati delo.  

 

Rudi Pečar predlaga izdelavo projektne naloge, z navedbo odgovornih oseb, datumov, opravil, rokov 

in financ, po tem dokumentu bi se sodelujoči orientirali. Tudi ostali člani Sveta se strinjajo o tem, 

predvsem glede izdelave natančne časovnice ter da se Svet redno obvešča o izvedenih aktivnostih, vsaj 

enkrat mesečno. Člani Sveta šole pri tem ponudijo tudi svojo pomoč. Alen Kofol pove, da je potrebno 

v projekt vključiti tudi komisijo za prehrano, ki je bila imenovana lani.  

 

Predlagan in z devetimi (9) glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep:  
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SKLEP 3: 

Člani Sveta šole sprejmejo sklep, da v.d. ravnatelja oz. vodstvo na naslednji seji predstavi izdelano 

natančno časovnico glede prehoda na lastno kuhinjo ter da se o izvedenih aktivnostih sprotno 

seznanja svet zavoda, vsaj enkrat mesečno. 

 

K točki 4: 

Predlogi, pripombe in vprašanja članov sveta 

 

Ad 1) Danijela Brcar vpraša, v kakšni fazi je finančni načrt za leto 2022, če je bila podpisana pogodba z 

Občino. Alen Kofol odgovori, da je bila pogodba podpisana v februarju. Poslovni del letnega poročila 

bo narejen do 28.2, finančni del tudi, oddan bo na Ajpes. Danijela Brcar želi, da se v marcu svet seznani 

s finančnim načrtom. V finančni načrt bi morala biti vključena tudi kuhinja.  

Glede finančnega načrtovanja s kuhinjo se med prisotnimi odpre razprava (en mesec prej bo potrebno 

zaposliti ljudi, zavedati se je treba, da bo finančni izid kuhinje na začetku negativen). Danijela Brcar je 

skeptična glede kadra, ki bo vodil računovodski del kuhinje, tu bi potrebovali pomoč. Računovodstvo 

za kuhinjo bo potrebno voditi posebej. Dejan Ausec predlaga, da se izkoristi trenutno situacijo, da se 

pripelje dodatnega človeka, ki bo vodil ta del. Prisotne skrbi tudi kvalificiranost kuharjev, razpise je 

potrebno oddati že zgodaj oz. čimprej, da se pridobi ustrezen kader.  

 

Ad 2) Rudi Pečar vpraša, kdaj se bo svet ponovno sestal. Skrbi ga finančni načrt, zanima ga, kaj pričakuje 

ravnatelj in zaposleni.  Na nekatera vprašanja ni še dobil odgovorov. Dejan Ausec pove, da bo naslednja 

seja predvidoma 24.3.2022. Alen Kofol pove, da je revizorki omenil tematiko glede pridobitnih 

dejavnosti zaposlenih, ki pa ni natančno opredeljena. Ko bo dobil mnenje revizorke, bo podal odgovor. 

 

Ad 3) Dejan Ausec izrazi pripombo nad slabimi rezultati nacionalnega preverjanja znanja v lanskem 

šolskem letu. Zopet je NPZ pred vrati. Potrebno bo nekaj ukreniti, da se rezultati izboljšajo. V 

preteklosti so bili rezultati NPZ dobri, želi da se aktivno pristopi k reševanju le-tega. Opaža, da je na 

sežanski srednji šoli vedno manj učencev iz Sežane. Sprašuje se, ali to izhaja iz premalo znanja iz OŠ ali 

je razlog drugje.   

Tanja Pangerc Žnidaršič odgovori, da bo preverila pri svetovalni službi, kakšne so številke. Po njenem 

mnenju veliko otrok odhaja na strokovne in tehniške šole drugam, ker so drugačni programi in trendi. 

Promocija države gre trenutno v deficitarne poklice (vzgojiteljska, zdravstvena…). Pove še, da učitelji 

vsako leto naredijo evalvacijo NPZ-jev. Odnos do šolskega dela od Covida dalje se je zelo poslabšal, 

problem so tudi mobilni telefoni, ki jih imajo učenci med odmori.  

Nevenka Žiberna Remic pripomni, da korona kriza ne more biti argument, saj gre za globalni in ne 

lokalni pojav in je približno enako vplivala na celotno populacijo, mi pa smo po lestvici rezultatov šol 

nazadovali. 

Alen Kofol predlaga, da se povežemo s srednjo šolo in preverimo, kakšno izkušnjo imajo oni, kje so 

plusi, kje so minusi, tudi v smislu promocije in  informativnih dnevov.  

Danijela Brcar je mnenja, da mora srednja šola sama poiskati vzroke za majhen vpis in se strinja, da se 

dvigne nivo uspeha. Učitelji poročajo, da je veliko učencev brez motivacije za šolsko delo, tudi zaradi 

karanten v Covid situaciji in šolanja na daljavo. Nekateri oddajo prazen preizkus. 
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Rudolf Pečar je mnenja, da je temelj izobraževanja branje in pisanje in tukaj je potrebno dati več 

poudarka. 

Nataša Leban poda predlog, da se izvede predavanje za starše oz. roditeljski sestanek glede NPZ, 

prisotni so predlog podprli. 

Prisotni razpravljajo o slabih rezultatih NPZ-ja in so enotnega mnenja, da je potrebno otroke motivirati, 

jim predstaviti NPZ kot pomemben pokazatelj znanja, vzpodbuditi in promovirati je treba tekmovanja, 

dodatni in dopolnilni pouk. Predvsem pa morajo skupaj stopiti starši in učitelji in enotno spodbujati 

zavedanje, da je znanje vrednota.  

 

K točki 4: 

Razno 

 

Ad 1) Dejan Ausec člane Sveta seznani s sklepom o stavki, ki ga je prejel od predstavnice sindikata Nade 

Lederer. Stavka v šolstvu je napovedana za 9. 3. 2022. Alen Kofol pove, da še čakamo natančnejša 

navodila od SVIZ-a glede izvajanja pouka na ta dan. 

 

Na tej točki sejo zapustijo v.d. ravnatelja Alen Kofol, pomočnici Bojana Škabar in Nataša Leban ter 

predsednica volilne komisije Marija Štekar Kosuta. 

 

K točki 5: 

Obravnava prispelih prijav za prosto mesto ravnatelja 

 

Dejan Ausec pove, da komisija za izvedbo predhodnega postopka ni bila imenovana, zato bodo člani 

Sveta šole skupno obravnavali prispele vloge.  

Sledilo je odpiranje prijave, pregled in popis dokazil in listin.  

 

Člani Sveta šole ugotavljajo, da je na razpis za prosto mesto ravnatelja v razpisanem roku pravočasno 
prispela ena vloga, in sicer po pošti 1 (ena) prijava v zalepljeni ovojnici z oznako »prijava na razpis za 
ravnatelja«, zavedena v delovodnik pod zaporedno številko 110-2/2022/4. 
 
Kandidat je: Alen Kofol, Bergantova ulica 10, 1000 Ljubljana 
 
Člani Sveta šole so pregledali prijavo kandidata z dokumentacijo in preverili datum prispetja, številko 
delovodnika, pod katero je prijava zavedena, ali so priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ali 
je priložen program dela, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.  
 
Po pregledu dokumentacije sta bila predlagana in z devetimi (9) glasovi ZA sprejeta naslednja sklepa: 

 
SKLEP 4: 
Člani Sveta šole so na podlagi popisa prispele vloge sprejeli sklep, da kandidat Alen Kofol, Bergantova 
ulica 10, 1000 Ljubljana izpolnjuje pogoje za razpisano delovno mesto ravnatelja OŠ Srečka Kosovela 
Sežana. Vloga kandidata je pravočasna, popolna in ustrezna. Popis prispele vloge je priloga zapisnika. 
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SKLEP 5: 

Člani Sveta šole sprejmejo sklep, da se v sredo, 23. 2. 2022 pošlje vloge za pridobitev obrazloženega 

mnenja k postopku imenovanja ravnatelja učiteljskemu zboru, Svetu staršev in lokalni skupnosti. 

Rok za pridobitev mnenj je 20 dni. Po izteku roka lahko Svet zavoda odloča brez tega mnenja. 

 

Drugih vprašanj, pobud in predlogov ni bilo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.35 h.  

 

-- 

Zapisnikarica:       Sejo je vodil: 

Brigita Grmek Pirjevec                   Dejan Ausec, predsednik Sveta šole 

 


