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ZAPISNIK 

1. (konstitutivne) seje Sveta šole z dne 9. 3. 2017. 

Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17.00 uri. 

Prisotni: Smiljana Pavletič  (dosedanja predsednica Sveta šole), Ljubica Benčič, Zoran Pejič, Brigita G. 
Pirjevec, Igor Meden, Mateja Jerina, Matjaž Pirc, Andrej Sila in Danijela Brcar. 

Odsotni: Nevenka Žiberna Remic, Dejan Ausec, Sara Gomizelj (opravičeni). 

Dnevni red: 

1. Poročilo o delovanju sveta OŠ Srečka Kosovela Sežana v mandatnem obdobju 2013-2017 

2. Konstituiranje novega sveta šole 

izvolitev mandatno-verifikacijske komisije 

obravnava poročila mandatno-verifikacijske komisije o izvedbi volitev za člane sveta šole 

3. Izvolitev predsednika in namestnika sveta šole 

4. Seznanitev članov sveta s poslovnikom sveta šole in obravnava le-tega 

5. Pregled zapisnikov prejšnjih sej 

6. Predlogi, pripombe in vprašanja članov sveta 

7. Razno 

Vsi prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom 

1. točka — Poročilo o delovanju sveta šole OŠ Srečka Kosovela Sežana v mandatnem obdobju 
2013-2017 

Dosedanja predsednica sveta šole Smiljana Pavletič  je pozdravila navzoče nove člane sveta šole in 
predstavila poročilo o delovanju sveta OŠ Srečka Kosovela Sežana v mandatnem obdobju 2013-2017 
(poročilo je priloga tega zapisnika). Vsem prisotnim se je zahvalila za sodelovanje, zaželela novim članom 
uspešno in konstruktivno delo sveta in predala besedo Igorju Medenu, najstarejšemu predstavniku sveta 
delavcev, kot to določa poslovnik o delu sveta šole. 

2. točka — Konstituiranje novega sveta šole 
izvolitev mandatno-verifikacijske komisije 

obravnava poročila mandatno-verifikacijske komisije o izvedbi volitev za člane sveta šole 

Igor Meden je svetu predlagal izvolitev mandatno-verifikacijske komisije izmed novo izvoljenih članov sveta. 
Predlagani so bili naslednji kandidati: Danijela Brcar, predstavnica staršev, Andrej Sila, predstavnik 
ustanovitelja in Mateja Jerina, predstavnica delavcev. Predlagani kandidati so se strinjali s članstvom v 
komisiji. 

SKLEP 1: Člani sveta so z dvigom rok potrdili mandatno-verifikacijsko komisijo v sestavi: Danijela 
Brcar, predstavnica staršev, Andrej Sila, predstavnik ustanovitelja in Mateja Jerina, predstavnica 
delavcev. 
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Člani mandatno-verifikacijske komisije so izmed sebe izvolili predsednico Danijelo Brcar, predstavnico 
staršev. 

SKLEP 2: člani sveta so z dvigom rok potrdili Danijelo Brcar za predsednico mandatno-
verifikacijske komisije. 

Mandatno-verifikacijska komisija je na predlog Igorja Medena pregledala dokumentacijo v zvezi z izvedbo 
volitev za člane sveta šole, ki so bile izvedene 6.1.2017 in dokumente v zvezi z imenovanjem treh 
predstavnikov staršev in treh predstavnikov ustanovitelja v svet šole. 

Mandatno-verifikacijska komisija je podala pisno poročilo o izvedbi volitev : 
Komisija uqotavlia, da so bile volitve za člane sveta šole izvedene v skladu z zakonom in poslovnikom in na 
izvedbo volitev nima pripomb.  (poročilo je priloga tega zapisnika) 

Predsednica mandatno-verifikacijske komisije je predlagala verifikacijo mandata imenovanih oz izvoljenih 
članov v svet šole za obdobje 2017-2021. 

SKLEP 3: člani sveta so z dvigom rok soglasno potrdili nov mandat sveta šole za obdobje 2017-
2021 v sestavi: 

1. Predstavniki delavcev: Ljubica Benčič, Brigita Grmek Pirjevec, Mateja Jerina, Igor Meden, Zoran 
Pejič  

2. Predstavniki staršev: Nevenka Žiberna Remic, Dejan Ausec, Danijela Brcar 
3. Predstavniki ustanovitelja: Sara Gomizelj, Matjaž Pirc, Andrej Sila 

3. točka — Izvolitev predsednika in namestnika sveta šole 

Igor Meden je pozval člane sveta, naj predlagajo kandidata za predsednika sveta šole. Za predsednico 
sveta šole je bila predlagana Ljubica Benčič. Vsi člani so enotno soglašali s predlogom. Drugih predlogov ni 
bilo. 

SKLEP 4: člani sveta šole so z dvigom rok soglasno potrdili Ljubico Benčič  za novo predsednico 
sveta šole. 

Igor Meden je pozval člane sveta, da predlagajo kandidata za namestnika predsednice sveta šole. Za 
namestnico predsednice sveta šole je bila predlagana Brigita Grmek Pirjevec. Vsi člani so enotno soglašali 
s predlogom. Drugih predlogov ni bilo. 

SKLEP 5: Člani sveta šole so z dvigom rok soglasno potrdili Brigito Grmek Pirjevec za namestnico 
predsednice sveta šole. 

Igor Meden je besedo predal Ljubici Benčič, ta se je zahvalila vsem navzočim za podporo pri njeni izvolitvi. 

4. točka — Seznanitev članov sveta s poslovnikom sveta šole in obravnava le-tega 

Novoizvoljena predsednica sveta šole Ljubica Benčič  je predstavila poslovnik o delu sveta šole po 
poglavjih. Predlagala je, da člani sveta do naslednje seje preučijo poslovnik in podajo pisne predloge za 



Seja sveta šole se je zaključila ob 18.20 uri . 
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morebitne popravke oz. uskladitev poslovnika s tekočimi predpisi in zakonodajo. Vsi člani so s predlogom 
predsednice enotno soglašali. 

SKLEP 6: člani sveta šole so na predlog predsednice sprejeli sklep, da se poslovnik o delu sveta 
šole preuči do naslednje seje in poda pisne predloge za morebitne popravke poslovnika. 

5. točka - Pregled zapisnikov prejšnjih sej 

Predsednica sveta šole je prebrala zapisnik prejšnje skupne seje sveta šole in sveta staršev ter treh 
korespondenčnih sej sveta šole. Pripomb na zapisnike ni bilo. 

V sklopu zapisnika skupne redne seje z dne 13.10.2016 je predsednica povedala še, da je glede 
nadomeščanja pouka 26. aprila 2017 šola v sodelovanju z zunanjimi izvajalci določila soboto, 22. aprila 
2017 za izvedbo tehničnega dne, na katerem se bo izvedla vaja evakuacije in požarne varnosti. 

SKLEP 7: Člani Sveta šole so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik prejšnje skupne seje sveta 
šole in sveta staršev ter treh korespondenčnih sej sveta šole in potrdila soboto, 22.4.2017 za 
izvedbo tehničnega dne, kot nadomeščanje pouka prostega dne 26.4.2017. 

6. točka - Predlogi, pripombe in vprašanja članov sveta 

Ad 1) Andrej Sila je podal pripombo glede dopisa, ki je bil poslan na Občinski svet glede podaljšanja časa 
spuščene zapornice pred šolo, in sicer da bi morali tako problematiko obravnavati najprej na svetu šole in 
povedal, da je bila ta točka začasno umaknjena iz dnevnega reda seje občinskega sveta. Predstavniki 
sveta delavcev so pojasnili, da je na šoli oblikovan Svet za preventivo v cestnem prometu, ki sodeluje z 
Občino in je glede na večletno problematiko zapornice skupaj z vodstvom šole oblikoval dopis, ki je bil 
poslan na Občino v upanju, da se bo ta točka obravnavala in da bi skupaj našli primerno rešitev. 

SKLEP 8: člani sveta šole so sklenili, da se ta točka uvrsti na naslednjo sejo pod točko Razno, kjer 
bo navzoče tudi vodstvo šole in se bo to točko bolj podrobno obravnavalo. 

7. točka - Razno  

Sejo so vodili: 
- Smiljana Pavletič, dosedanja predsednica sveta šole 
- Igor Meden, najstarejši predstavnik sveta delavcev 
- Ljubica Benčič, novoizvoljena predsednica sveta šole 
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