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ZAPISNIK
14. (izredne) seje Sveta šole z dne 21. 01. 2019
Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17.15h.
Prisotni člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Igor Meden, Mateja Jerina, Zoran Pejič, Matjaž Pirc,
Danijela Brcar, Andrej Sila
Odsotni člani Sveta šole: Sara Brus, Brigita G. Pirjevec, Dejan Ausec in Nevenka Žiberna
Remic (opravičeni)
Predsednica Sveta šole ugotovi, da je Svet sklepčen.
Na seji so bili poleg članov Sveta šole prisotni še: ravnateljica Jadranka Mihalič, učiteljica
Suzana Vrabec, predsednica sindikata Nada Lederer in odvetnik Dragan Sikirica.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Primer La Russa — dodatna pojasnila odvetnika
2. Razno
3. Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta
Člani Sveta šole so potrdili predlagan dnevni red.
Predsednica člane Sveta seznani z razlogi za sklic izredne seje.

1. TOČKA
Primer La Russa — dodatna pojasnila odvetnika
Predsednica Sveta šole predstavi, kako je potekal sestanek z odvetnikom Draganom
Sikirica, ki je bil dne 17.1.2019 ob 14. uri v pisarni ravnateljice. Na tem sestanku je svoje
mnenje podala učiteljica Suzana Vrabec, ravnateljica in odvetnik, ki je pojasnil razsodbo
sodišča. Mateja Jerina in Danjela Brcar sta nato podali predlog, da odvetnik pojasni
razsodbo tudi na Svetu šole.
Predsednica predlaga vrstni red govorcev v razpravi in nato naj si člani Sveta oblikujejo
mnenje.
svoje mnenje najprej poda Suzana Vrabec. Ponovno izrazi svoje občutke in
pomisleke glede sodbe in odvetnika Dragana Sikirice. Poda tudi opravičilo Svetu šole
ter odvetniku. Učiteljica zapusti sejo ob 17.40.
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svoje mnenje poda ravnateljica, ki kratko povzame potek sodbe in izrazi, da je glede
na vse dokaze pričakovala pozitivno razsodbo v celoti v našo korist.
odvetnik Dragan Sikirica se zahvali za povabilo na sejo. Predstavi potek sodbe in
poda dodatna pojasnila ter pove, da je bilo delo z njegove strani opravljeno korektno,
da pa sodnik ni upošteval vseh dokazov in da bi bilo smiselno podati pritožbo. Sejo
zapusti ob 18.15h.
Razvije se razprava, v kateri sodelujejo vsi prisotni, ki pridejo do enotnega zaključka, da šolo
v zadevi La Russa še naprej zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o.
Po koncu razprave predsednica predlaga, da se sprejme sklep, da šolo v zadevi La Russa
še naprej zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o. Sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP 1: Člani Sveta šole so se seznanili s sodbo sodišča in pojasnili odvetnika
glede primera La Russa z dne 7.1.2019 in soglasno sprejeli sklep, da OŠ Srečka
Kosovela Sežana v tej zadevi še naprej zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o.

2. TOČKA
Razno
Ad 1) Imenovanje 3-članske komisije za preučitev obsega vodstvenih del
Na podlagi priporočil revizorja v zvezi s poročilom glede izplačila delovne uspešnosti
ravnateljici, je Svet šole na 13. izredni seji obravnaval predlog za imenovanje 3-članske
komisije s strani članov Sveta zavoda, ki prouči obseg vodstvenih del na področju izvajanja
e-šole, raznih projektov in tržne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole. Sprejet je bil sklep, da
Svet v roku 8 dni poda predloge članov za sestavo komisije.
Člani Sveta izrazijo pomislek, kateri člani lahko sestavljajo komisijo.
Predlog članov je, da tajnica stopi v kontakt z revizorjem in se pozanima, kdo točno
lahko sestavlja komisijo in mnenje posreduje članom Sveta.
Predlog Andreja Sile je, da se poročilo revizorja pošlje na Občino, ker je bila šola
oblatena. Oba predlog sta bila soglasno podprta.
3. TOČKA
Predlogi, pripombe in vprašanja članov Sveta
Drugih predlogov, pripomb in vprašanj ni bilo.

Seja se je zaključila ob 18.35.
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