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ZAPISNIK
18. (redne) seje Sveta šole z dne 8. 5. 2019
Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17.30 uri.
Prisotni člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Brigita G. Pirjevec, Mateja Jerina, Zoran Pejič, Igor
Meden, Nevenka Žiberna Remic, Dejan Ausec, Andrej Sila, Danijela Brcar,
Sara Brus, Matjaž Pirc.
Odsotni člani Sveta šole: /
Predsednica Sveta šole je ugotovila, da je Svet sklepčen.
Predsednica je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole
2. Odločanje o izbiri kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana
3. Razno
4. Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta
Člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

1. TOČKA
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole
Predsednica prebere sklep iz zapisnika 17. redne seje z dne 16.4.2019.
Člani Sveta nimajo pripomb na zapisnik. Predsednica predlaga, da se potrdi zapisnik seje:
SKLEP 1:
člani Sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 17. redne seje z dne 16.4.2019.
2. TOČKA
Odločanje o izbiri kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja Osnovne šole
Srečka Kosovela Sežana
Predsednica Sveta šole pove, da so na šolo pravočasno prispela vsa tri mnenja:
mnenje lokalne skupnosti, učiteljskega zbora in Sveta staršev. Predsednica članom
Sveta po kronološkem zaporedju prispetja prebere vsa tri mnenja in obenem pove, da
mnenja niso zavezujoča in da vsak glasuje po svoji vesti.
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Predsednica pove, da je bil na 16. redni seji sprejet sklep, da bo glasovanje o izbiri
kandidata za ravnatelja potekalo tajno.
Nato je predsednica odprla razpravo. Predstavniki ustanovitelja in predstavniki
staršev v razpravi izrazijo svoje mnenje, da so pred zelo težko odločitvijo in da še
vedno nimajo razčiščenih nekaterih zadev, ki se nanašajo na poročilo nadzornega
odbora (izplačilo delovne uspešnosti, šola v naravi) ter da bi želeli vse odgovore na
to.
Predsednica pove, da smo zadeve pojasnjevali in tudi pojasnili na številnih sejah in
smatra zadeve kot razjasnjene. Zadeve se glede na priporočila revizorja in poročilo
NO rešujejo, niso pa še dokončno razrešene, ker terjajo svoj čas, čakamo pa tudi
odgovor iz strani ustanovitelja, kako bomo skupaj uskladili vse akte. Tudi ostali
predstavniki zaposlenih so bili enakega mnenja.
Po razpravi predsednica članom Sveta predlaga, da se imenuje komisija za pregled
glasovnic. Predstavniki zaposlenih predlagajo Brigito Grmek Pirjevec, predstavniki staršev
Dejana Auseca in predstavniki ustanovitelja Saro Brus. Člani se s predlagano komisijo
strinjajo.

SKLEP 2:
Člani Sveta šole so soglasno potrdili komisijo za pregled glasovnic v sestavi Brigita
Grmek Pirjevec, Dejan Ausec in Sara Brus.
Članom je bila predstavljena glasovnica. V nadaljevanju so člani Sveta šole tajno glasovali.
Po poteku glasovanja je komisija v tajništvu šole pregledala oddane glasovnice.
Zapisnik komisije za pregled glasovnic o predlogu za imenovanje ravnatelja šole je prebrala
predsednica:
»Komisija je pregledala oddane glasovnice in ugotovila, da jih je 11 (enajst), od tega 5 (pet)
veljavnih in 6 (šest) neveljavnih.
Kandidatka Jadranka Mihalič je prejela 5 (pet) glasov.
Kandidatka Aleksandra Lorbek je prejela O (nič) glasov.
Na tajnem glasovanju za ravnatelja Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana ni bila izbrana
nobena kandidatka. Svet šole je sprejel naslednji sklep:
SKLEP 3:
Člani Sveta šole so sprejeli sklep, da nihče od prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni
dobil potrebne večine glasov in zato nihče ni bil izbran. Postopek imenovanja
ravnatelja je na tej točki zaključen. Razpisni postopek se ponovi.
Predsednica člane Sveta seznani, kakšen je nadaljnji postopek glede imenovanja vršilca
dolžnosti ravnatelja.
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Andrej Sila se je po glasovanju oglasil in podal obvezo, da bo skušal skoordinirati oz. soočiti
poglede Nadzornega odbora Občine in vodstva šole za namen razjasnitve omenjenih
nejasnosti.
3. TOČKA
Razno
Nevenka Žiberna Remic zastavi vprašanje, zakaj na sejo ni bila povabljena
predsednica sindikata Nada Lederer.
Predsednica odgovori, da ker je bila na dnevnem redu le točka Odločanje o izbiri
kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja, predsednice sindikata nismo vabili, ker
je v fazi odločanja in glasovanja seja zaprta za javnost in so ostali izločeni.
4. TOČKA
Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta
Predlogov, vprašanj in pripomb ni bilo.
Seja se je zaključila ob 19.10.

Zapisnikrah
Brigita rmek Yevec
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