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SVET ZAVODA 
MIREN 140 
5291 MIREN 
 
 

ZAPISNIK  
 
 
24. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 8. 9. 2020, ob 18.00, v OŠ Miren, v učilnici št. 6. 
 
 
Prisotni člani: 

 predstavniki delavcev OŠ Miren: Almira Batistič, Irena Faganeli, Lavro Gimpelj in Marta 
Petrović, 

 predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič in Mariza Skvarč, 

 predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček in Helena Pikula, 

 ostali: ravnateljica mag. Nikolaja Munih, prof. def., sindikalna zaupnica Mojca Šinigoj, 

 opravičili so se: Mateja Pirc in Danijela Prostran. 
 
Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika. 
 
Sejo je vodil predsednik sveta zavoda Sebastjan Mozetič. Člane je najprej pozdravil. 
 
 
Ad/1 
 
Predsednik sveta zavoda je ugotovil, da je prisotnih 8 članov ter da je tako svet zavoda sklepčen. 
Povedal je, da sta se članici ga. Mateja Pirc in ga. Danijela Prostran opravičili.  
 
Prebral je dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 24. sejo sveta zavoda: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. seje sveta zavoda in 23. seje sveta zavoda 
3. Razpis za nove člane sveta zavoda 
4. Razno 

 
Predsednik  je navzoče člane vprašal, ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Člani so bili 
soglasni in so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. 
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SKLEP 151/18 
Svet zavoda je bil sklepčen. Prisotnih je bilo 8 članov. 
Svet zavoda je soglasno, z 8 glasovi ZA potrdil predlagani dnevni red. 
Dnevni red za 24. sejo sveta zavoda je bil sledeči: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. seje sveta zavoda in 23. seje sveta zavoda 
3. Razpis za nove člane sveta zavoda 
4. Razno 

 
 
Ad/2 
 
SKLEP 152/18 
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 22. seje  in zapisnik 23. seje sveta zavoda z 
ustreznimi popravki.  
 
 
Ad/3 
 
Predsednik je opomnil člane sveta, da 21. novembra poteče mandat sedanjim članom in da morajo 
biti volitve izvedene najmanj 15 dni prej, s tem da moramo pri tem upoštevati še dodatnih 5 dni za 
obdelavo in objavo rezultata. Volitve se bodo razpisale prihodnji teden. 
 
Določiti oz. imenovati je potrebno 6 članov volilne komisije, ki ima sledeče naloge: 

 skrb za zakonitost volitev članov sveta zavoda,  

 ugotavljanje ali so predlogi kandidatov za člane sveta v skladu s pravilnikom in objava le-teh,  

 skrb za urejenost volišča,  

 določanje seznama volivcev,  

 vodenje volitev na volišču,  

 ugotavljanje rezultatov izida glasovanja na volišču in razglasitev, kateri kandidati so izvoljeni v 
svet zavoda,  

 vodenje neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami,  

 opravljanje drugih nalog, ki jih določa pravilnik.  
 
Prisotne je spomnil, da člani volilne komisije ne morejo kandidirati za člane sveta zavoda. 

Poziv za predlaganje kandidatov za člane volilne komisije za izvedbo volitev predstavnikov delavcev 
v svet zavoda, ki jo imenuje svet zavoda za izvedbo volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda in 
soglasje, se pošlje vsem zaposlenim, ki  imajo aktivno volilno pravico v skladu s 16. členom pravilnika 
po elektronski pošti preko Arnesa in se tudi izobesi na oglasno desko po vseh enotah VIZ OŠ Miren. 
Podpisana soglasja kandidatov za člane volilne komisije se zbira v tajništvu šole najkasneje do torka, 
15.9.2020, do vključno 12. ure. 

Volilno komisijo določi svet zavoda. Sestavljajo jo predsednik in dva člana, katerim se poimensko 
imenuje njihov namestnik. Volilna komisija se imenuje za 4 leta.  
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Predsednik sveta zavoda je predlagal in navzoči so se  strinjali, da v kolikor se bo prijavilo 6 
kandidatov, jih  lahko potrdijo na korespondenčni seji, v primeru, da se prijavi več kandidatov, se 
izmed njih izbere tričlansko komisijo in njihove namestnike.   

Predsednik je člane seznanil, da je rok za predložitev kandidature delavca v svet zavoda med 
16.septembrom 2020 in vključno 7. oktobrom 2020. 

Volitve za predstavnike delavcev v svet zavoda bomo izvedli v torek, 3. 11 2020, med 7.30 in 15.00 
uro, v tajništvu šole Miren. Predčasne volitve za tiste, ki se v torek iz upravičenih razlogov ne morejo 
udeležiti volitev, bodo v ponedeljek, 2. 11. 2020, med 7.30 in 12.00 uro v tajništvu šole. 
 
V Odloku o ustanovitvi VIZ OŠ Miren je definirano, da je v svet zavoda izvoljenih 5 predstavnikov 
delavcev: 

- OŠ Miren – matična šola, 2 predstavnika , 
- OŠ Miren – obe podružnici, 1 predstavnik, 
- vsi vrtci  – 1 predstavnik 
- tehnično osebje, 1 predstavnik. 

 
SKLEP 153/18 
Svet zavoda je sprejel sklep, da se objavi poziv za predlaganje kandidatov za člane volilne komisije 
najkasneje do torka, 15. 9. 2020, do 12.00 ure v tajništvu šole. 
 
 
Ad/4 
 
Članica sveta zavoda je navzoče seznanila, da je imenovana skupina za revidiranje pravilnika o 
trpinčenju na delovnem mestu in  da  je skupina že začela z delom.  Ravnateljica je povedala, da bo 
pravilnik pregledala še pravnica. 
Ravnateljica je članom sveta zavoda povedala, da je mobing tudi to, da z anonimnimi prijavami  
izvajajo nanjo nenehen pritisk in onemogočajo delo, za katero je sklenila pogodbo o zaposlitvi. 
 
Ravnateljica je prisotne seznanila, da smo 2. 9. 2020 imeli redni inšpekcijski nadzor poslovanja dela 
v vrtcu Miren in je posredovala vsebino zapisnika: 

- zaposlovanje strokovnih delavcev je urejeno in skladno z vsemi predpisi, 
- oblikovanje oddelkov je urejeno z vsemi predpisi, 
- imenovanje pomočnice ravnateljice za vrtce je skladno z vsemi predpisi, 
- vrtec ima publikacijo za šolsko leto 2019/20, 
- ograja igrišča je skladna z 11. členom pravilnika, 
- vsa zunanja vrata imajo nadstrešek. 

Odpraviti pa bo potrebno sledeče pomanjkljivosti: 

 spodnji rob okenskih kril je prenizek, saj mora biti na višini vsaj 1,25 metra od tal, 

 menjati pregradne stene, 

 popraviti vratna zapirala, saj se morajo zapirati avtomatsko, 

 ustrezno zaščititi radiatorje, 

 steklo, ki ga otroci lahko dosežejo (do višine 125 cm), mora biti ustrezno zaščiteno, 
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 strokovnim delavkam je potrebno zagotoviti ustrezne prostore za preoblačenje in 
odlaganje osebnih predmetov (torbic,..). 

 
Kot komentar na zapisnik je povedala, da je bil vrtec zgrajen v 80-ih letih in je potreben korenite 
prenove.  
 
Člane sveta zavoda je ravnateljica obvestila tudi, da se bo začelo izplačevanje delovne uspešnosti 
zaposlenim.  Predsednika in člane  je pozvala, da to omogočijo oz. uredijo tudi zanjo. 
 
SKLEP 154/18 
Svet zavoda je bil seznanjen z vsebino zapisnika rednega inšpekcijskega nadzora v vrtcu Miren, z 
dne 2.9. 2020. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.30. 
 
Evidenčna št.: 900-1/2018/90 
 
Zapisala:                                                                   
Darija Mavrič         
 
                    
 
                                                                                       Sebastjan Mozetič, l.r. 
                                                                           predsednik Sveta zavoda OŠ Miren 
 


