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Številka: 348/2017-3
Datum: 19.10.2017

ZAPISNIK
7. redne seje Sveta šole z dne 18. 10. 2017
Sejo Sveta šole je sklicala predsednica Sveta šole Ljubica Benčič. Seja je bila sklicana ob
18.30h, člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 19.15h, takoj po končani seji Sveta
staršev.
Prisotni člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Brigita Grmek Pirjevec, Igor Meden, Mateja Jerina,
Zoran Pejić, Dejan Ausec, Sara Brus, Danijela Brcar, Nevenka Žiberna Remic
Odsotni člani Sveta šole: Andrej Sila, Matjaž Pirc (opravičeni)
Na seji so bili poleg članov sveta šole prisotni še: ravnateljica Jadranka Mihalič, pomočnici
ravnateljice Ester Trobec in Mojca Sosič, pedagoginja Karmen Tavčar in psihologinja Meta
Pavletič Pieri.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej Sveta šole
2. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2016/17
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18
4. Obravnava in potrditev poslovnika o delu Sveta šole
5. Razno
Člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagan dnevni red.

1. TOČKA
Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej
Predsednica Sveta šole prebere sklepe iz zapisnika 5. redne seje, z dne 7.6.2017 in 6. izredne
seje, z dne 28.6.2017.
SKLEP 1:
Člani Sveta šole so potrdili zapisnik 5. redne seje, z dne 7.6.2017 in 6. izredne seje, z dne
28.6.2017.
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Ob tem predstavnica ustanovitelja Sara Brus predlaga, da se v prihodnje namesto citiranja
sklepov iz zapisnikov prejšnjih sej oblikuje tabela z vsemi sprejetimi sklepi in navedbo, ali so bili
realizirani ali ne; predsednica sveta šole jih predstavi, člani sveta se seznanijo in sprejmejo sklep
oz. potrdijo zapisnik/e, na ta način bo realizacija sklepov bolj pregledna. Člani Sveta šole so se
strinjali s predlogom in sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 2:
Člani Sveta šole so sprejeli sklep, da se pod 1. točko seje »Pregled in potrditev zapisnikov
prejšnjih sej« v prihodnje namesto navajanja sklepov iz zapisnikov oblikuje tabela vseh
sprejetih sklepov z navedbo REALIZIRANO / NEREALIZIRANO; predsednica članom Sveta
predstavi sklepe z navedbo, člani Sveta se seznanijo in nato sprejmejo sklep oz. potrdijo
zapisnik/e.

2. TOČKA
Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2016/17
Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2016/17 je predstavila
pedagoginja Karmen Tavčar že na seji Sveta staršev ob 17. uri; glede na to, da je dokument
priloga Letnega delovnega načrta 2017/18, s katerim so se člani sveta šole seznanili že po
elektronski pošti in na seji sveta staršev in je bila na seji sveta šole na novo prisotna le
predstavnica ustanovitelja Sara Brus, ki poročila pedagoginje ni slišala, je bila pa pisno
seznanjena, se je strinjala, da poročila ni potrebno še enkrat podrobno obravnavati. S povzetkom
poročila se je možno seznaniti tudi v zapisniku seje Sveta staršev pod 2. točko dnevnega reda.
Člani Sveta šole so sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 3:
Člani Sveta šole so se seznanili s poročilom o uresničevanju programa življenja in dela
šole za šolsko leto 2016/17.

3. TOČKA
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 je v strnjeni obliki predstavila ravnateljica Jadranka
Mihalič že na seji Sveta staršev ob 17. uri; glede na to, da je bil dokument priloga vabilu na sejo,
s katerim so se člani Sveta šole seznanili že po elektronski pošti in na seji Sveta staršev in je bila
na seji Sveta šole na novo prisotna le predstavnica ustanovitelja Sara Brus, ki poročila
ravnateljice na seji Sveta staršev ni slišala, je bila pa pisno seznanjena, se je strinjala, da
Letnega delovnega načrta 2017/18 ni potrebno še enkrat podrobno obravnavati. S povzetkom
LDN-ja se je možno seznaniti v zapisniku seje Sveta staršev pod 3. točko dnevnega reda.
Predsednica Sveta šole je predlagala, da se sprejme Letni delovni načrt za šol. leto 2017/18,
sprejet je bil naslednji sklep:
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SKLEP 4:
Člani Sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18.

4. TOČKA
Obravnava in potrditev poslovnika o delu Sveta šole
Sara Brus je podala predloge za spremembo členov v poslovniku:
1. predlog: 83. člen poslovnika, ki govori o dokumentiranju sej sveta zavoda, naj se
dopolni tako, da se glasi (dopolnitve imajo krepko pisavo):

83. člen
»O delu na seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje, sklepčnosti
oziroma prisotnosti članov, dnevnemu redu seje, razpravljavcih, ki so sodelovali v razpravi, sprejetih
odločitvah, izidih glasovanja ter o drugih pomembnih dogajanjih na seji. V zapisniku se ugotovi, koliko
članov je glasovalo, koliko ZA, koliko PROTI sklepu, ugotovi se, ali je bil sklep veljavno sprejet
ali ne.
Član sveta, ki je na seji podal ločeno mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni del njegove izjave vpiše v
zapisnik. Z dovoljenjem predsednika sveta lahko svoje mnenje citira v zapisnik.
Zapisnikarja na predlog Sveta zagotovi vodstvo šole. Zapisnik podpišeta predsedujoči seje
Sveta in zapisnikar.«

2. predlog: 86. člen poslovnika, ki govori o dokumentiranju sej sveta zavoda, naj se
popravi tako, da se glasi:

86. člen
»Kopije zapisnika se pošljejo članom Sveta šole v roku 7 dni po seji Sveta šole. Člani Sveta šole
ga lahko dopolnijo v nadaljnjih sedmih dneh. Po preteku tega roka se ga objavi na spletni strani
šole in na oglasni deski.
Zapisnik se sprejme na prvi naslednji seji Sveta.«
Člani Sveta šole so soglašali s predlogi popravkov. Predsednica Sveta šole je predlagala, da se
sprejme sklep o sprejetih popravkih in dopolnitvah, ki se jih upošteva tako, da se v poslovniku
popravita 83. in 86. člen poslovnika, kot zgoraj navedeno.

SKLEP 5:
Člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagane popravke 83. in 86. člena poslovnika o
delu Sveta šole in s tem spremembo poslovnika o delu Sveta šole. Nov poslovnik začne
veljati 8. dan po sprejemu na Svetu in objavi na oglasni deski ter na spletni strani šole.
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5. TOČKA
Razno
Ad 1) Vzgojni opomini
Ravnateljica člane Sveta seznani, da je učiteljski zbor na konferenci predlagal spremembo
Vzgojnega načrta tako, da se vzgojni opomin po novem izda učencu, ki ima 6 neopravičenih ur
(prej 8 neopravičenih ur), kar bi delovalo bolj vzgojno. Člani Sveta so se strinjali s predlogom in
sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 6:
Člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagano spremembo Vzgojnega načrta tako, da se
vzgojni opomin po novem izda učencu, ki ima 6 neopravičenih ur.
Ad 2) Prostorski načrt – šolski okoliš
Igor Meden je prisotne seznanil, da Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ni bila povabljena in
vključena v razpravo o novem prostorskem načrtu, ki ga pripravlja Občina Sežana. Povedal je, da
se bo šola vključila v razpravo, predvsem aktiv športnih pedagogov predlaga spremembe, ki bi
bile nujno potrebne za optimalno ureditev šolskega okoliša – tudi iz vidika vse večjega števila
učencev.
Ad 3) Tekmovanja, projekti, nadarjeni, interesne dejavnosti
Tekmovanja:
Igor Meden je člane Sveta seznanil, da še naprej velja, da starši plačajo 1/3 stroškov prevoza na
tekmovanje, ker ni zagotovljenih dovolj finančnih sredstev iz strani ministrstva. Sklep o tem je bil
sprejet na 5. redni seji, dne 7.6.2017.
Projekti:
Ester Trobec je podala kratko poročilo o izvedbi evakuacije na šoli in poudarila, da se število
učencev vsako leto povečuje, zato je pomembno, da so učenci seznanjeni, kako ukrepati v
primeru nesreč; evakuacije se bodo večkrat ponovile.
Ljubica Benčič je podala kratko poročilo o projektu Šolski ekovrt in povedala, da je šola
povabljena na svečano podelitev znaka »Šolski ekovrt«, ki je bil del mednarodnega projekta
»EAThink 2015«. Poudarila je pomen projektnega in mednarodnega delovanja, kar predstavlja
tudi zavezo za dobro delo v prihodnje.
Nadarjeni:
Nekaj o tem je povedal Zoran Pejić, ki vodi interesni dejavnosti Lego robotki in Podjetništvo;
povedal je, da gredo nadarjeni učenci v okviru ID Podjetništvo tudi na razna tekmovanja, kjer
razvijajo nove ideje na področju podjetništva.
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Ad 4) Dobrodelna akcija »Drobtinica«, zbiranje starega papirja
Psihologinja Meta Pavletič Pieri je člane Sveta šole seznanila, da je bila v soboto, 14.10.2017
organizirana dobrodelna akcija »Drobtinica« (učenci so v središču Sežane prodajali izdelke, ki so
jih pripravili v šoli), zbranih je bilo 850,00 €.
Prav tako šola organizira zbiranje starega papirja. Zbrana sredstva dobrodelnih akcij bodo
namenjena denarni pomoči učencem, katerih starši ne morejo sami pokriti stroškov šolskih
storitev - sredstva so vodena na kontu 29110 - Kratkoročno odloženi prihodki.
Ad 5) Šola za starše
Pedagoginja je člane Sveta seznanila, da šola vsako leto organizira dve kvalitetni predavanji v
okviru Šole za starše. Prvo predavanje je letos imel g. Jani Prgić, žal ni bilo velike udeležbe, zato
je ravnateljica pozvala, naj se starši udeležujejo takih predavanj, ki so zelo koristna. Drugo
predavanje je predvideno v mesecu februarju, izvedel ga bo g. Radovan Radetić.
Ad 6) Prevozi
Ester Trobec je člane Sveta seznanila s spremembami glede voznih redov, in sicer:
- trenutno je spremenjen vozni red na liniji 1 – poteka obvoz za naselji Sela in Stomaž
zaradi rekonstrukcije cestišča; obvoz je predviden za obdobje enega meseca,
predvidoma do 17.11.2017;
- sprememba s 1.11.2017: Avtobus bo po novem peljal tudi v vas Stomaž in Griže, zaradi
tega bo prišlo do 5-minutnega zamika, nov vozni red bo tudi javno objavljen;
- vas Podbreže gre s 1.11. 2017 na linijo Filipčje Brdo.
Ad 7) Izbirni predmeti
Ester Trobec je povedala, da je na šoli oblikovanih 37 skupin obveznih in neobveznih izbirnih
predmetov in da potekajo tudi po štirje predmeti istočasno, kar predstavlja veliko dodatne
organizacije dela ob rednem pouku. Ob tem je izpostavila, da je bilo v mesecu septembru na šolo
poslanih kar 80 prošenj za zamenjavo ali izpis iz določenih IP, kar je izjemno težko uskladiti, saj
izpis lahko pomeni celo razpad skupine, na kar je vezana tudi zaposlitev delavcev. Opozorila je,
da je bil rok za zamenjavo IP do 5.9.2017, prošnje pa so starši/učenci pošiljali še cel mesec
september in celo v oktobru. Dodala je še, da se v naslednjem šolskem letu prošenj po roku ne
bo več upoštevalo.
Ad 8) Nove cene šolske prehrane

Ravnateljica je člane Sveta šole seznanila z novimi cenami šolske prehrane s 1.10.2017, ki
so v skladu z rastjo življenjskih stroškov, in sicer:
-

cena malice ostaja nespremenjena: 0,80 € (ker je financirana iz strani MIZŠ)
cena kosila se je zvišala za 0,10 €, nova cena: 2,98 €
cena popoldanske malice se je zvišala za 0,02 €, nova cena: 0,68 €
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Predsednica Sveta staršev Nevenka Žiberna Remic je ob tem še dodala, da je Svet staršev
sprejel sklep, da se popoldanska malica ne bo ukinila, ampak naj jo zainteresirani redno
odjavljajo.
Ad 9) Vprašanja, predlogi, pripombe

Drugih vprašanj, predlogov in pripomb ni bilo.
Seja Sveta šole se je zaključila ob 20.00 uri .

Zapisnikar:
Brigita G. Pirjevec, poslovna sekretarka

Sejo je vodila:
Ljubica Benčič, predsednica sveta šole
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