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ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV
17. 2. 2021 ob 18.00 uri

Seja je bila zaradi razmer covid-19 sklicana preko videokonference na povezavi
https://arnes-si.zoom.us/j/94726489157?pwd=OU1ZYWlxS2tiMXB1eWVTR2lGTkY0Zz09
(Meeting ID: 947 2648 9157; Passcode: 409799)

Prisotnost je vodena preko prijave (seznam) na videokonferenco.
Prisotni

1.A – Nataša Sever Božeglav, 1.B – Janja Kodrič, 1.C – Polona Rožman, 1.D – Sergej

predstavniki

Iskra, 2.A – Gregor Bratož, 2.B – Marjeta Bratož, 2.C – Sašo Bole, 3.B – Jana

oddelčnih

Žnidaršič, 3.C – Taja Tavčar, 3.D – Helena Bizjak, 3.E – Anja Tiselj Zadnik, 4.A –

skupnosti

Saša Kovačič, 4.B – Loredana Vidmar, 4.C – Nevenka Žiberna Remic, 4.D – Anel
Ibrišimović, 5.A – Živa Strnad, 5.B – Andrea Marsetič, 5.C – Tina Gregorčič Čigon,
5.D – Katja Dekleva Sila, 6.A – Dejan Zupančič, 6.B – Maja Mljač, 6.C – Renata
Gerželj, 7.A – Vanja Penko, 7.C – Rudolf Pečar, 7.D – Jernej Drofenik, 7.E – Barbara
Zorč Ozbič, 8.A – Slavica Čok, 8.C – Davorin Kočevar, 8.D – Debora Mezgec, 9.A –
Ljiljana Šuber, 9.B – Živa strnad, 9.C – Martina Kampuš, 9.D – Sonja Ščuka

Ostali

Bojana Škabar, Katja Kovač, Vesna Perhavec

prisotni
Opravičeni

Mojca Šetina, namesto nje Vanja Penko

Sejo je sklicala v.d. ravnateljice, ga. Bojana Škabar.
V.d. ravnateljice pozdravi prisotne. Pove, da po zapisnikih prvih roditeljskih sestankov v tem šolskem
letu ugotavlja, da so starši po posameznih oddelčnih skupnostih izvolili svojega predstavnika v svet
staršev kakor sledi (prebere in pokliče vsakega predstavnika po imenu in priimku, ta potrdi svojo
prisotnost). Poimenski seznam predstavnikov oddelčnih skupnosti je priloga zapisnika in se hrani v
arhivu.
V.d. ravnateljice ugotovi, da je prisotnih 28 predstavnikov in 1 namestnica. Ena predstavnica zastopa
dva oddelka, pri glasovanju pa ima samo en glas. Sklepčnost je zagotovljena.
Prebere predlagani dnevni red:
1. Konstituiranje sveta staršev
2. Potek pouka
3. Razno
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
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Za glasovanje se na seji uporabi orodje Zoom Polls. V.d. ravnateljice, ga. Škabar je moderatorka
glasovanja in ji orodje Zoom Polls ne omogoča, da bi lahko glasovala.
V.d. ravnateljice da na glasovanje naslednji sklep:
Potrjujem dnevni red konstitutivne seje sveta staršev OŠSKS dne 17.2.2021
Sklep je sprejet z vsemi devetindvajsetimi (29) glasovi »ZA« in nič (0) glasovi »PROTI«. Vzdržal se ni
nihče.
SKLEP: Potrjen je dnevni red konstitutivne seje sveta staršev OŠSKS dne 17.2.2021.
Seja se nadaljuje po sprejetem dnevnem redu.

K točki 1)
V.d. ravnateljice pove, da ugotavlja, da so kakor že predhodno ugotovljeno na seji prisotni predstavniki
oddelčnih skupnosti, ki sestavljajo svet staršev v šolskem letu 2020/21.
Na glasovanje da naslednji sklep:
Svet staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana na svoji seji 17. 2. 2021 ugotovi in potrdi
mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana.

Sklep je sprejet soglasno z 29 glasovi ZA.
SKLEP: Svet staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana na svoji seji 17. 2. 2021 ugotovi in
potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana.

V nadaljevanju v.d. ravnateljice pove, da je potrebno izvoliti predsednika in namestnika sveta staršev.
Pove, da da je na seji namesto predstavnice oddelčne skupnosti 7.A, gospe Mojce Šetina, prisotna
njena namestnica, gospa Vanja Penko in da se mora ta pri glasovanju izločiti, saj Zakon o financiranju
vzgoje in izobraževanja v svojem 66. členu pravi, da "Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika" in ne predvideva namestnikov. Ga. Škabar prosi gospo Penko,
da za čas volitev zapusti videokonferenčni klic, v »chat« pa naj vpiše svojo mobilno številko, da jo bomo
lahko poklicali po končanih volitvah, da se nam takrat zopet pridruži. Ga. Penko zapusti sejo ob 18.16
uri.
V.d. ravnateljice pove, da svet staršev predstavlja, vodi in zastopa predsednik. Mandat predsednika
traja do konca šolskega leta. Predsednik ima svojega namestnika.
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Ga. Škabar prebere naloge predsednika in namestnika in protokol izvolitve:
Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik in nadomešča predsednika
v primeru njegove odsotnosti. Predsednika in namestnika izmed sebe izvolijo predstavniki na prvi seji
sveta staršev. Kandidate za predsednika in njegovega namestnika predlagajo predstavniki. Predlagani
kandidati morajo izraziti privolitev v kandidaturo, pri čemer se strinjanje s kandidaturo poda ustno, kar
se zapiše v zapisnik.
Ga. Škabar prisotne prosi za predloge kandidatov za predsednika sveta staršev.
Ob 18.20 se je seji pridružila Helena Bizjak.
Ob 18.30 se je seji pridružila Katja Dekleva Sila.
Predstavniki oddelčnih skupnosti predlagajo kandidate v »chat« in ustno.
Največ predlogov za kandidaturo je prejme Nevenka Žiberna Remic, pri čemer ne podala soglasja k
predlogu za kandidaturo. Svojo odločitev pojasni z dogajanjem v zadnjem tednu po prejemu podpisane
elektronske pošte, ki ji jo je 10. 2. 2021 ob 20.37 uri poslala z imenom in priimkom podpisana mama iz
prve triade, ter anonimnega pisma, ki ga je dan kasneje prejela na domači naslov. Oba dokumenta
Nevenka Žiberna Remic s pomočjo orodja »share screen« pokaže prisotnim in v celoti prebere. Vsebina
obeh dopisov ji očita njeno vplivanje na odločitve predstavnikov sveta staršev, nestrokovno vodenje in
slabo delovanje sveta staršev. Nevenka Žiberna Remic pove, da spoštuje in ceni dopis gospe, ki se je
podpisala, saj ima vsakdo pravico izraziti svoje mnenje in je vesela, da se je izpostavila, ne more pa
sprejeti verodostojnosti anonimke, saj ne moremo z gotovostjo vedeti, da so jo res pisali starši. Pove,
da so se pritiski nanjo izvajali že v postopku za imenovanje ravnatelja leta 2019, takrat iz strani nekaterih
članov sveta šole in tudi sindikata. Pove, da jo je glede na to, da je pri svojem delu vedno stremela k
transparentnosti, zastopala mnenje večine in je vedno sprejemala drugačno razmišljanje, način z
anonimko zelo prizadel in ne more ostati ravnodušna. Nikakor tudi ne more mimo dejstva, da najbrž ni
zgolj naključje, da sta oba dokumenta nastala približno istočasno in da imata podobno vsebino. Sprašuje
se, kako daleč lahko gredo te zadeve, zato se je odločila, da poda prijavo pristojnim službam, kar je tudi
že storila.
Ob 18.43 se seji pridruži Barbara Zorč Ozbič.
V razpravi starši ponovno potrdijo, da od Nevenke Žiberna Remic v nobeni odločitvi niso bili nikoli
zavedeni oz. na njihovo odločitev ni bilo ne njenih in ne drugih zunanjih vplivov. Prisotni izrazijo
zgroženost nad pisanjem anonimk, označijo to dejanje kot nizkotno in se strinjajo, da so anonimna pisma
z obtožbami dejanja strahopetcev, ki se ne zmorejo izpostaviti.
Na poziv predstavnikov staršev o ponovnem razmisleku podaje soglasja Nevenka Žiberna Remic
ostane na stališču, da soglasja h kandidaturi za predsednico sveta staršev ne poda.
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Za predsednika sveta staršev so v nadaljevanju predlagani naslednji kandidati:


Sergej Iskra



Rudolf Pečar



Taja Tavčar



Jana Žnidaršič



Sašo Bole



Sonja Ščuka



Dejan Zupančič



Martina Kampuš

Soglasje h kandidaturi podata Sergej Iskra in Rudolf Pečar, ostali predlagani kandidati povedo, da
soglasja h kandidaturi ne podajo.

Ga. Bojana Škabar da na glasovanje naslednji sklep:
Svoj glas k izvolitvi predsednika sveta staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana za šol.
Leto 2020/21 dajem (izbere se enega kandidata):
o

Iskra Sergej

o

Pečar Rudolf

Rudolf Pečar in Sergej Iskra povesta, da se bosta glasovanja vzdržala.
Po glasovanju ga. Škabar objavi rezultat. Sergej Iskra je prejel 23 (triindvajset) glasov, Rudolf Pečar pa
6 (šest) glasov. Glasovalo je 29 članov sveta staršev.
SKLEP: Za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/21 je izvoljen Sergej Iskra.
Ga. Škabar prisotne prosi za predloge kandidatov za namestnika predsednika. Odpre se razprava ali
volimo enega ali kakor doslej in glede na veljavni Poslovnik sveta staršev dva namestnika ali počakamo
na uskladitev aktov in šele nato izvolimo namestnika. Veljavni poslovnik je namreč določal imenovanje
dveh namestnikov predvsem zaradi stališča, da so ti avtomatsko imenovani v Svet zavoda. Potrebe po
takšnem imenovanju več ni. Zaradi nedorečenosti določb v zvezi z imenovanjem (voljenjem)
namestnikov smo se odločili, da na podlagi 34. čl Poslovnika sveta staršev sprejmemo sklep o številu
namestnikov, ki bodo opravljali funkcijo v šolskem letu 2020/21. Prisotni se strinjamo, da je zaradi
delovanja sveta in zaradi zmanjšanja tveganja ter v izogib težavam ob morebitnih nepredvidljivih
situacijah bolj prav, da izvolimo enega namestnika, kakor to predvideva Osnutek poslovnika o delovanju
sveta staršev in predlagamo sprejem sklepa.
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Ga. Škabar da na glasovanje naslednji sklep:
Svet staršev predlaga izvolitev enega namestnika predsednika sveta staršev.
o

DA

o

NE

o

SE VZDRŽIM

Glasuje 31 članov sveta in sicer: 30 (trideset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in 1 (eden) vzdržan.
Sprejet je sklep, da svet staršev izvoli enega namestnika predsednika sveta staršev za šol. leto 2020/21.
SKLEP: Svet staršev izvoli enega namestnika predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/21.
Za namestnika predsednika so ustno in v »chat-u« predlagani naslednji kandidati:


Sašo Bole



Nevenka Žiberna Remic



Rudolf Pečar



Dejan Zupančič



Jana Žnidaršič



Martina Kampuš

Svoje soglasje h kandidaturi za namestnika predsednika sveta staršev podata Nevenka Žiberna Remic
in Jana Žnidaršič.
Sašo Bole, Rudolf Pečar, Dejan Zupančič in Martina Kampuš povedo, da soglasja h kandidaturi za
namestnika sveta staršev ne podajo.
Ga. Škabar da na glasovanje naslednji sklep:
Svoj glas k izvolitvi namestnika predsednika sveta staršev Osnovne šole Srečka Kosovela
Sežana za šolsko leto 2020/21 dajem (izbere se enega kandidata):
o

Remic Žiberna Nevenka

o

Žnidaršič Jana

Po glasovanju ga. Škabar objavi rezultat. Glasovalo je 29 članov sveta, Nevenka Žiberna Remic je
prejela 27 (sedemindvajset) glasov, Jana Žnidaršič pa 2 (dva) glasova.
SKLEP: Za namestnico predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/21 je izvoljena Nevenka
Žiberna Remic.
Ob 19.50 se seji ponovno pridruži gospa Vanja Penko.
Vodenje seje prevzame novoizvoljeni predsednik Sergej Iskra.
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K točki 2)
Predsednik preide na drugo točko dnevnega reda »Potek pouka« in besedo preda v.d. ravnateljice ga.
Bojani Škabar, ki pove, kako poteka izvajanje in organizacija pouka sedaj, ko so se vsi otroci vrnili v
šolo. Zahvali se za strpnost in sodelovanje kolektivu učiteljskega zbora in staršem, nato pa besedo
preda pomočnicama, Vesni Perhavec in Katji Kovač.
Vesna Perhavec skrbi za koordinacijo pouka v oddelkih od 1. do 5. razreda. Poda podrobno poročilo,
kako poteka delo v prvi triadi ter v oddelkih 4. in 5. razredov in poudari, da nenehno skrbijo in pazijo, da
je delo skladno z okrožnicami NIJZ. Jutranje varstvo je izvajano na način, da imajo odprte vse učilnice,
vanje gredo otroci v svoje mehurčke, učiteljica je na skupnem hodniku. Ob 7.25 pridejo vse učiteljice
vseh oddelkov od 1. do 3. razreda in gredo vsaka v svoj razred. Prav tako skrbijo, da so mehurčki
zagotovljeni tudi v podaljšanem bivanju in so, kljub temu, da nimajo odobrenih dodatnih ur, v ta namen
odprli dva dodatna oddelka. V jedilnici so postavljene pregrade, otroci hodijo na kosilo po razporedu,
nenehno se skrbi, da se otroci med sabo ne mešajo in ostajajo v svojih mehurčkih. Notranjih interesnih
dejavnosti trenutno ni, razen italijanščine, kjer so naredili hibrid na način, da učiteljica kroži in se ID
izvaja po 20 minut na oddelek, da se otroci ne mešajo. Prav tako so poskrbeli tudi za izvajanje
neobveznega izbirnega predmeta angleškega jezika – otroci ostajajo v svojem razredu, k njim pride
učiteljica. Maske so obvezne povsod, kjer se srečujejo otroci iz različnih oddelkov.
Pouk za 4. in 5. razrede se izvaja v njihovih matičnih učilnicah na Ljudski univerzi in to predstavlja v tem
trenutku prednost, saj imajo tako oblikovan svoj mehurček.
Katja Kovač poda poročilo o izvajanju pouka v oddelkih od 6. do 9. razreda. Tudi tukaj je poskrbljeno za
dosledno upoštevanje vseh priporočil in okrožnic NIJZ. Pouk se izvaja v eni učilnici, ni mešanja, ni
heterogenih skupin.
Bojana Škabar se staršem zahvali, ker razumejo v tem tednu nastalo situacijo glede vozačev in kosila,
ki je bilo ta teden pripravljeno v obliki porcij za domov. Pove, da je bila takšna rešitev edina trenutno
izvedljiva in da je le začasna. Prizadevajo si poiskati rešitev, da bi lahko vsi otroci pojedli kosilo pod
streho in v šoli in se trudijo poiskati rešitev, ki bi jo lahko vpeljali že takoj po počitnicah.
Od predstavnikov staršev je bilo postavljenih nekaj vprašanj:
o

Eden o predstavnikov staršev pove, da je od staršev v svojem oddelku dobil vprašanji, kako se
bo obravnavalo otroke, ki v času šolanja na daljavo niso bili prisotni na ZOOMih in ali bodo
sedaj vsi otroci enakopravni, ter poda pobudo, da se posebej opozori starše, da bolan otrok ne
sodi v šolo in ga je treba zadržati doma.
V.d. ravnateljice ga. Škabar pove, da so z učiteljskim zborom glede prisotnosti na ZOOMih na
konferencah o tem redno diskutirali. Niso se mogli opredeliti za neopravičene ure, saj stanja pri
vsakem otroku doma ni mogoče objektivno oceniti in nikakor ne bi želeli s tem narediti otrokom
škode. Učitelji so prisotnost na videokonferencah beležili in razredniki so kontaktirali starše,
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katerih otroci so manjkali, tako da se jih zagotovo ni prepustilo naključju ali bodo k pouku prišli
ali ne, kot že prej rečeno pa se jih ni kaznovalo, če jih k pouku ni bilo. Odsotnost na ZOOMih se
bo skoraj zagotovo izkazovala pri učencih kot primanjkljaj v znanju.
o

Eden od predstavnikov staršev vpraša, ali bo v letošnjem šolskem letu organizirano
fotografiranje. V.d. ravnateljice odgovori, da fotografiranje bo organizirano, vendar šele takrat,
ko bodo razmere dovolj varne in bodo to dopuščale.

o

Predstavnik staršev postavi vprašanje, ali bi lahko starši pripravili peticijo in z njo zahtevali
istega razrednika tudi naslednje šolsko leto. V.d. ravnateljice pove, da starši vsekakor lahko
podajo svoj predlog, ki pa ni nujno da bo tudi upoštevan.

o

Predstavnik staršev poda pripombo na velikost porcij kosila – tudi za otroke v prvem razredu je
porcija premajhna. V.d. ravnateljice pove, da razmišljajo o spremembi izvajalca šolske
prehrane, v ta namen je oblikovana tudi delovna skupina. Že decembra je bila pripravljena
anketa o šolski prehrani za učence in druga za starše, ki pa zaradi šolanja na daljavo še ni bila
izvedena. Anketa bo objavljena takoj, ko se bo šola zares zagnala – najbrž kar hitro po
počitnicah. Prisotni predlagajo, naj bo anketa odprta daljše časovno obdobje (npr. 2 tedna), da
se lahko aktivneje spremlja jedilnik. Izpostavljena je tudi možnost, da na kosilo lahko kadarkoli
nenajavljen pride katerikoli predstavnik oddelčne skupnosti v svetu staršev, je pa nato njegova
naloga, da svetu staršev poda celovito poročilo, ki zajema količino in kvaliteto hrane, izgled
hrane in odnos tako osebja do otrok kakor tudi odnos otrok do hrane in do osebja. Posebej se
priporoča, da naj se v trenutnih razmerah tovrstna pravica izvaja v čim manjšem obsegu, saj se
želi preprečevati večje število stikov. Vsekakor pa pravico člani sveta staršev imajo in jim ne bo
onemogočena.

o

Predstavnik staršev pove, da so bili starši z izvedbo šolanja na daljavo v času 2. »lockdowna«
zelo zadovoljni in izrazi veliko pohvalo vsem, ki so se trudili, da je pouk potekal karseda podobno
kot bi potekal v normalnih razmerah. Hkrati so podali še priporočilo, da če se zgodi, da še kdaj
ostanemo doma in bo spet potrebno šolanje izvajati na daljavo, naj bo več ur izvedenih preko
videokonferenc kot pa prepisovanja snovi v zvezke iz vnaprej pripravljenih gradiv.

o

Predstavnik staršev pove, da je bila OŠ Sežana s projektom Objemimo svet s koraki kot primer
dobre prakse prikazana tudi v poročilih nacionalne televizije in pohvali šolo za tako preprost in
izjemno uspešen ter odmeven projekt. Ga. Škabar pove, da je projekt rezultat dela večjega tima,
da so s prehojeno razdaljo že skoraj objeli svet in bodo sedaj šli še iz severnega na južni tečaj,
nato pa 18. marca, ko šola praznuje tudi svoj dan, zaključili. V okviru projekta imajo v načrtu
tudi izdajo knjige z likovnimi in literarnimi prispevki otrok, nastalimi v času korone.

o

Predstavnik staršev izrazi veliko pohvalo vodstvu šole in zaposlenim za celotno koordinacijo
pouka v letošnjem šolskem letu in poda predlog, naj se režim, da starši ne hodijo v šolo, obdrži
tudi ko bodo razmere normalne, saj meni, da bi s tem zmanjšali kraje, olajšali šolsko delo in
manj motili delovni proces. Ga. Škabar pove, da so v času dela na daljavo obnovili sistem
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kamer, ki je bil prej nedelujoč. Pove, da so jim kamere le pripomoček, da vidijo v katero smer
iti, kadar pride do izziva. Pove, da je v januarju skupina učencev uničila okrasitev na obeh vhodih
v šolo in da je to objestnost, ki se je nikakor ne sme podpirati. Eden od predstavnikov staršev
predlaga, da se namesti table, ki opozarjajo, da je objekt pod videonadzorom.
o

V.d. ravnateljice pove, da je prenova športne hale končana in od ponedeljka dalje v njej teče
tudi pouk športne vzgoje.

K točki 3)
Predsednik predlaga, da se svet staršev v prihodnje ne opredeljuje do raznoraznih iniciativ, ki niso v
pristojnosti Sveta staršev. O tovrstnih iniciativah se na Svetu staršev razpravlja, zabeleži v zapisnik, ne
sprejema pa se sklepov, ki presegajo pristojnosti Sveta staršev.
V.d. ravnateljice predlaga, da svet staršev uskladi komunikacijsko pot in presodi, ali so prejemniki
obvestil v zvezi z delom sveta staršev tudi razredniki in če so, potem morajo obvestila dosledno
prejemati vsi.
Prisotni se strinjajo, da se na naslednji seji pod svojo točko dnevnega reda obravnava poenotenje
komunikacije.
Člani sveta staršev so predsednika in podpredsednico sveta staršev zadolžili, da Svet staršev
nemudoma pozove ustanovitelja, da začne urejati akte, s katerimi je povezano delovanje šole, da bodo
le-ti skladni z veljavno zakonodajo.
Predsednik pove, da se po seji članom sveta staršev na elektronski naslov pošlje Osnutek poslovnika o
delu sveta staršev, njegovo 1. obravnavo pa bomo izvedli na naslednji seji takoj v prvem tednu po
počitnicah, predvidoma med 2. in 4. marcem 2021.
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.
Posnetki ekranov z rezultati glasovanj in komunikacija v »Chat« orodju so priloga zapisnika in se hranijo
v arhivu.
Zapisnik je pisala Nevenka Žiberna Remic.

Predsednik sveta staršev
Sergej Iskra
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