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ZAPISNIK

'1

2. seje Sveta šole dne, 26. 11. 2020 ob 15.30 uri preko Teams povezave

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica
Greta Mišič - predsednica Sveta šole (mandat 2016-2020)
Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grgic, Ljubica t.apic, Urška Perko, Tjaša Žorž- predstavniki
Branko Padjen Jana Zaletel-

predstavnika staršev

Eva StrmIjan Kreslin, Dušan Zajc - predstavnika
Odsotni: Irena Horvat (predstavnica

šole

ustanovitelja)-

ustanovitelja

tehnične težave, Mark Selan (predstavnik

staršev). Oba člana

sta se priključila seji naknadno po glasovanjih.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda seje.
Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta.
Obravnava sklepov o imenovanju članov.
Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta.

S. Volitve predsednika Sveta in njegovega namestnika.
6. Seznanitev s poslovnikom Sveta zavoda.
7. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda.
8.

Pobude, predlogi, vprašanja.

Tč 1)
Predsednica Greta Mišič je pozdravila prisotne in ugotovila, da je Svet sklepčen. Dodala je, da je zaradi ukrepov v
zvezi z epidemijo seja razpisana preko povezave Teams in da zaradi rokov, ki so predpisani za ustanovitev Sveta
šole, seje ni bilo možno preložiti. Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo.
1/1 Sklep: Člani so potrdili dnevni red seje.
Članica Sveta gospa Eva Strmijan Kreslin je opozorila, da je za zapisnik potrebno glasovanje evidentirati.

Člani so

sklenili, da bo za naslednje sklepe narejen posnetek zaslona, na katerem bo razvidno glasovanje članov. V prilogi
zapisnika seje je slika zaslona k vsakemu sklepu.

Tč 2)

1

Predsednica Greta Mišič je na kratko predstavila poročilo volilne komisije o volitvah članov Sveta. Volitve
predstavnikov

delavcev v svet zavoda OŠ Koseze so bile izvedene dne 22. 10. 2020. Volilna komisija je ugotovila,

da je od 89 volivcev, vpisanih v volilni imenik, glasovalo 69 volilcev. Gospa Greta Mišič je povedala, da je bil v tem
tednu za predmetno

stopnjo že pouk na daljavo, zato niso bili vsi učitelji prisotni v šoli, so pa vsi zaposleni bili

seznanjeni (na pedagoški konferenci

in pozvani tudi preko e-pošte, kdaj bo glasovanje potekalo). Nekateri so se

kljub temu udeležili volitev. V skrinjici je bilo najdenih 69 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Izvoljeni so bili
naslednji kandidati: Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grgic, Ljubica tapič, Urška Perko in Tjaša Žorž.
Tč 3)
Predsednica Greta Mišič je članom sveta predstavila sklepe imenovanja članov v Svet šole OŠ Koseze.
Ustanovitelj

Mestna občina Ljubljana je na 14. seji dne 6. 7. 2020 sprejel sklep o imenovanju

Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole Koseze, s katerim se imenujejo:

treh predstavnikov

Irena Horvat, Eva Strmijan Kreslin in

Dušan Zajc.
Svet staršev OŠ Koseze je na svoji 1. redni seji v šolskem letu 2020/21, dne 29. 9. 2020, sprejel sklep o imenovanju
predstavnikov

staršev v Svet šole, s katerim se imenujejo:

Volitve predstavnikov

Branko Padjen, Mark Selan in Jana Zaletel.

delavcev v svet zavoda OŠ Koseze so bile izvedene dne 22. 10. 2020. Za predstavnike zavoda

v Svet OŠ Koseze se imenujejo:

Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grgic, Ljubica tapic, Urška Perko in Tjaša Žorž.

Tč 4)
Predsednica Greta Mišič je predlagala potrditev
4/1 Sklep: Prisotni člani so potrdili,

imenovanja Sveta OŠ Koseze.

da je z današnjim dnem, 26. 11. 2020 konstituiran

nov Svet Osnovne šole

Koseze. Mandat traja štiri (4) leta.
Predstavniki

staršev so: Branko Padjen, Mark Selan, Jana Zaletel.

Predstavniki

ustanovitelja

Predstavniki

zavoda so: Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grgič, Ljubica Lapič, Urška Perko in Tjaša Žorž.

so: Irena Horvat, Eva Strmijan Kreslin, Dušan Zajc.

Tč 5)
Predsednica Greta Mišič je predlagala, da izvolijo predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda. Povedala
je, da bo glasovanje javno, kar omogoča tudi poslovnik Sveta in ker tajnega glasovanja v danih razmerah ni možno
zagotoviti. Gospa ravnateljica je v času glasovanja sejo zapustila.
Na predlog predsednice Sveta ge. Mišič so se pred glasovanjem člani Sveta predstavili.
Na predlog gospoda Emanuela Grgica so predlagali za predsednico gospo Mojco Černigoj Bizjak. Gospa Jana
Zaletel je predlagala gospoda Dušana Zajca.
V razpravi je gospa Eva StrmIjan Kreslin povedala, da je priporočilo

ustanovitelja,

da predsednik Sveta ni

predstavnik zavoda, čeprav razume, da je to lahko večkrat problem, saj je predsednik Sveta podpisnik določenih
dokumentov

in sklicatelj sej.

Gospod Emanuel Grgic je povedal, da je gospa Mojca Černigoj Bizjak v Svetu šole Koseze že drugi mandat in izrazil
mnenje, da je za delovanje veliko bolj praktično, če je predsednik zaposlen na šoli.
Člani Sveta so glasovali o predlogu za predsednico Sveta šole gospe Mojce Černigoj Bizjak. 7 Članov je glasovalo
za. Gospa Černigoj Bizjak se je glasovanja vzdržala zaradi »hlgienskih« razlogov, saj je bila predlagana za
predsednico, gospa Strmijan Kreslin pa se je vzdržala glasovanja zaradi stališča ustanovitelja,
razpravi.
Gospa Mojca Černigoj se je zahvalila za podporo in izkazano zaupanje.
2

kot je že povedala v

Pri predlogih za namestnika/co

predsednice je gospa Černigoj Bizjak predlagala gospo Tjašo Žorž. 8 članov je

glasovalo za predlog, gospa Žrož pa se je vzdržala.

5/1 Sklep: Člani so potrdili imenovanje gospe Mojce Černigoj Bizjak za predsednico in gospo Tjašo Žorž za
namestnico predsednice zavoda OŠ Koseze.
Gospa Greta Mišič je besedo predala izvoljeni predsednici Mojci Černigoj Bizjak in zapustila sejo.
Tč 6)
Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je povedala, je bilo gradivo poslano članom sveta OŠ Koseze po elektronski
pošti. Povedala je, da je poleg Poslovnika Sveta zavoda OŠ Koseze, Šolskih pravil in Vzgojnega načrta članom
posredovan tudi Hišni red in njegova dopolnitev

zaradi razmer v času epidemije Covid-19.

Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je člane vprašala, ali imajo v zvezi s tem še kakšna vprašanja. Dodatnih vprašanj
ni bilo.

re 7)
Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je povedala, da je bilo v gradivu članom Sveta poslan tudi Zakon o financiranju
v vzgoji in izobraževanju. Člani so s predpisi seznanjeni.
Tč 8)
Članom sveta šole se je v tej točki zopet pridružila gospa ravnateljica Lorieta Pečoler. Predsednica Sveta šole
Koseze je člane pozvala, da podajo morebitne

pobude, predloge ali vprašanja.

Gospod Branko Padjen je izrazil mnenje, da smo na tej seji lahko videli, s kakšnimi težavami se v času pouka na
daljavo srečujejo učenci in pozval, da šola to tudi upošteva. Gospa ravnateljica mu je odgovorila,

da se šola trudi,

da do teh težav ne bi prihajalo in da upošteva tovrstne težave otrok. Na konferencah je sicer prisotna tudi gospa
računalnikarica,

ki je učencem v pomoč in podporo na IKT področju.

Drugih vprašanj ali predlogov ni bilo.
Seja se je zaključila ob 16.10 uri.
Zapisala:

predsednica Sveta šole:

Damjana Cuder

Greta Mišič

F
Priloga:
Slike zaslona sklepov 2.seje Sveta OŠ Koseze
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