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Z A P I S N I K 
 

21. (redne) seje Sveta ŠOLE  z dne 17. 09. 2019   
 
 

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    
Brus, Matjaž Pirc in Andrej Sila 

 
 
Na seji sta bili poleg članov Sveta šole prisotni še: odstopljena predsednica Sveta šole Ljubica 

Benčič in 1/2 pomočnica ravnateljice Tadeja Bogdan. 

Na sejo je bila vabljena tudi  Bojana Škabar, za katero je Ljubica Benčič pojasnila, da se je 

opravičila in v.d. ravnateljice Jadranka Mihalič, za katero je Ljubica Benčič pojasnila, da je v 

bolniškem staležu in je zato odsotna. 

 
Sejo je na pobudo članov Sveta šole in po pooblastilu v.d. ravnateljice Jadranke Mihalič 
sklicala in pričela odstopljena predsednica Sveta šole Ljubica Benčič, ki je predlagala, da sejo 
vodi najstarejši član, vendar je Svet analogno z 48. čl. Poslovnika o delu Sveta šole določil, da 
vodi sejo predstavnik ustanovitelja Andrej Sila.  
 
Ugotovi se, da je Svet šole sklepčen. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole 

2. Pregled in ugotovitev stanja v svetu šole 

3. Razno 

 

Zaradi specifične situacije se že pred prehodom na dnevni red odpre odprta diskusija med 

prisotnimi na seji. Ljubica Benčič prisotne seznani, da je prisotna Tadeja Bogdan od 9.9.2019 

s polovičnim delovnim časom zasedla prosto delovno mesto pomočnice ravnateljice, drugo 

prosto delovno mesto pomočnice ravnateljice pa naj bi zasedla danes odsotna Bojana Škabar. 

V nadaljevanju se Svetu predstavi pomočnica ravnateljice Tadeja Bogdan, ki pove, da ji je 

bilo delo pomočnice  ponujeno s strani v.d. ravnateljice in ga je sprejela kot izziv, drugo 

polovico delovne obveznosti pa dopolnjuje v 3. razredu. Nadalje izrazi začudenje nad 
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morebitnimi pomisleki glede strokovnega dela delavcev šole s strani članov Sveta, saj zadeve 

v šoli tečejo, pouk poteka nemoteno, nadomeščanja so urejena…. Na pomislek se odzoveva 

Danijela Brcar in Nevenka Žiberna s pojasnilom, da člani Sveta nimamo pomislekov glede 

pedagoškega in organizacijskega dela v zvezi s potekom poučevanja v šoli in da se v to ne 

želimo spuščati. To kar želimo je, da se vzpostavi delovanje Sveta šole kot najvišjega  organa 

v šoli in da je le-ta seznanjen z aktualnim dogajanjem v šoli, saj na nas prihajajo vprašanja, ki 

so v skladu s poslovnikom potrebna obravnave. 

Nato prevzame besedo Andrej Sila in pojasni, da je bila dana pobuda za sklic seje, ker smo 

člani Sveta šole naleteli na težavo, saj poslovnik ne predvidi situacije, ko bi tako predsednik, 

kot namestnik naenkrat odstopila. Kljub temu, da je Svet sklepčen, seje v skladu s poslovnikom 

ne more sklicati. Ob tej priliki opozori tudi na potrebo po dopolnitvi poslovnika o delu Sveta 

šole, kar potrdi tudi Ljubica Benčič. 

Nadalje Andrej Sila poudari odkrit namen članov Sveta šole, ki je ta, da vzpostavimo  tako  

stanje, da bo šola funkcionirala vsaj tako dobro kot do sedaj. Torej, da združimo moči in 

omogočimo šoli delovanje v skladu z zakonodajo. Poudaril je, da je to glavni razlog za pobudo 

za sklic seje. Potrebno je delati v korist otrok, potrebno je začeti postopke razpisa za ravnatelja 

kot je bilo planirano in nenazadnje na Svet pritiskajo mediji z vprašanji, na katere nimamo 

odgovorov. Poudaril je še, da smo tu zato, da bi pomagali z vso odgovornostjo. 

 

Sledi glasovanje za namestnika predsednika Sveta šola. Člani sveta so soglasno  za 

namestnika predsednika Sveta  izglasovali  Sila Andreja. 

Andrej Sila predlaga za zapisnikarico za to sejo Danijelo Brcar, kar sprejmem. Ostali člani 

Sveta se s predlogom soglasno strinjajo. 

Andrej Sila predlaga, da preidemo na  

1. TOČKO dnevnega reda: 

Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole 

Člani sveta šole soglasno sprejmemo sklep, da se potrdi zapisnik prejšnje seje z 

dopolnitvijo, da se v zapisnik navede vzrok odstopa članov Zavoda. 

 

 

2. TOČKA 

Pregled in ugotovitev stanja v Svetu šole 
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Andrej Sila  povzame že uvodoma podano pojasnilo v zvezi s pobudo za sklic seje. 

Poudari, da nas zanimajo odgovori na konkretna vprašanja kot npr:  

- Kdo opravlja funkcijo v.d. ravnateljice od 1.9.2019 dalje glede na to, da je Ga. 

Jadranka Mihalič odsotna? Komu so dana pooblastila? 

- Za organizacijo dela in planiranje je potrebno vedeti, kakšna je odsotnost v.d. 

ravnateljice (kratkotrajna, dolgotrajna…) 

- Kdo bo Svet obveščal o zadevah, ki so za Svet relevantne? 

- Kako bo z zapisniki sej Sveta, glede na to, da 83.čl. poslovnika o delu Sveta šole 

določa, da zapisnikarja zagotovi vodstvo šole in na tej seji dosedanja zapisnikarica 

ali kdo drugi, ki bi ga šola določila za zapisnikarja, ni prisoten? 

Andrej Sila je tudi poudaril, da bo 21.9.2019 potekel 90 dnevni rok za imenovanje 

predstavnikov Zavoda v Svet šole. Poudaril je, da je zelo pomembno, da šola imenuje svoje 

predstavnike, saj bo potrebno sprejeti finančni načrt, program dela, začeti postopek razpisa 

prostega delovnega mesta ravnatelja in vse to bo brez predstavnikov Zavoda zelo težko.  

Ljubica Benčič še enkrat pove, da je z  9.9.2019 s polovičnim delovnim časom nastopila delo 

na delovnem mestu pomočnice ravnateljice Tadeja Bogdan. S polnim delovnim časom pa  bo 

na delovnem mestu pomočnice ravnateljice zaposlena tudi Bojana Škabar. Tadeja Bogdan 

dopolni, da bo Bojana Škabar začela z delom ta ponedeljek, 23.9.2019. Obenem pove, da še 

vedno pomagata in skrbita, da delo na šoli poteka nemoteno, bivši pomočnici Ester Trobec in 

Mojca Gec. 

Glede dolžine odsotnosti v.d. ravnateljice Jadranke Mihalič ni bilo informacije. 

Glede volitev članov Zavoda v svet šole pa je Ljubica Benčič pojasnila, da so bile volitve za 

nadomestitev članstva razpisane konec šole. Vendar do datuma določenega za izvedbo le -  

teh (5.9.2019) ni bilo evidentiranega zadostnega števila kandidatov. 

V primeru, da bo rok za volitve potekel, bodo ponovno razpisane volitve. 

Ljubica Benčič izrazi mišljenje, da je članstvo v svetu šole za delavce šole obremenjujoče, 

nehvaležno in tudi neprimerno ovrednoteno. Neprijetno pa, ker si vedno izpostavljen javnosti 

in medijem.  Na to mišljenje pripomnim Danijela Brcar, da je še toliko bolj neprijetna situacija 

za ostale člane, saj imamo občutek, da delavci Zavoda ne razumejo, da smo člani zavezani k 

delovanju v skladu z veljavno zakonodajo in poslovnikom. Predstavniki staršev predstavljamo 

in zastopamo v Svetu voljo večine  staršev in ne svoje lastne volje, predstavniki ustanovitelja 

pa ravno tako predstavljajo v svetu voljo ustanovitelja, ki je izglasovana v okviru občinskega 
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sveta. In če se ostali člani trudimo za dobrobit šole in skušamo vzpostaviti ponovno 

funkcionalno delovanje Sveta šole kot najvišjega organa, bi pričakovali tako delovanje tudi  s 

strani zaposlenih  Zavoda. 

Nevenka Žiberna Remic je dodala, da smo tu zato, da pomagamo delovati v skladu z 

zakonodajo in v dobrobit šole, ki vključuje tako zaposlene kot učence in njihove starše. 

Situacija, kakršno imamo trenutno, iz vidika organiziranosti organizacije, ni dobra (v.d. 

ravnateljice je domnevno na daljši bolniški,  od 9.9. 2019 imamo pomočnico ravnateljice, ki pa 

je na tej poziciji le s polovičnim delovnim časom, v svetu zavoda ni predstavnikov zaposlenih).  

Dejan Ausec predlaga, da pozovemo predlagane kandidate  Zavoda  za člane v Svetu, 

da se soočijo z obstoječimi člani  na neformalnem sestanku, saj si bomo lahko le tako 

razčistili poglede na naše skupno sodelovanje v Svetu. S predlogom se vsi člani 

strinjamo in zaprosimo Ljubico Benčič in Tadejo Bogdan, da naš predlog preneseta do 

potencialnih kandidatov za člane v Svetu oz. v učiteljski zbor. 

Člani sveta imamo namreč občutek, da je bilo naše dobronamerno ravnanje nepravilno 

interpretirano med zaposlenimi v šoli in je tu težava za neuspele volitve v  Svet. Člani sveta 

smo poudarili, da se je treba zavedati, da le delovanje s skladu z zakonodajo  vodi do 

naprednega delovanja v naši šoli. Verjamemo, da vsak član lahko s svojim znanjem pripomore 

h konstruktivnemu delovanju, ki je vsem deležnikom v korist.  

Člani sveta soglasno sprejmemo sklep, da se volilno komisijo pozove, da imenuje  

predstavnike v Svet šole vsaj do 1. konference učiteljskega zbora oz. najkasneje do 

15.10.2019. 

 

3. TOČKA 

Razno 

Andrej Sila je izpostavil odpoved šole v naravi za sedanje 6. razrede. Poudaril je, da 

je bilo  vedno govora tudi o  možnosti vsakodnevne  vožnje, da bi učenci opravili ure 

plavanja kot je v učnem načrtu predvideno. 

Ljubica Benčič pojasni, da ni, v kolikor je ona seznanjena, sporen kraj izvedbe šole v 

naravi (Poreč-Materada), saj je tu hotel cenovno ugoden, težava je nastala zaradi 

previsoke cene vaditeljev in da športni pedagogi iščejo možnost letovanja v CŠOD, kjer 

so vaditelji že vključeni v ceno  in zagotovljeni.  
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Člani smo želeli vedeti, ali ni bila narejena celotna finančna konstrukcija pred 

sprejemom odločitve, ki je bila posredovana staršem.  

Nevenka Žiberna Remic predlaga, da se glede na nastalo situacijo preuči tudi 

možnost, da bi se zimska šola v naravi za 6. razrede izvedla v kraju, kjer je tudi bazen 

in bi se tako naredila kombinacija ter bi se (zimska) ŠVN izkoristila tudi za plavanje, če 

ne bo druge možnosti. Poudarila je še, da je takšna kombinacija v danem primeru 

morda še najboljša, saj bi tako optimizirali stroškovnik, torej finančno obremenitev za 

starše, pa tudi iz vidika same organizacije pedagoškega dela na šoli bi bilo v tem 

primeru najmanj težav, saj bi bili zaradi kombinacije dveh ŠVN tako učitelji kot tudi 

učenci odsotni le en teden. 

   

Seja je bila zaključena ob 18.20.   

 

  

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


