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ZAPISNIK
13. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 29. 5. 2018, ob 18.00 v OŠ Miren, v
učilnici št. 8.
Prisotni člani:
- predstavniki delavcev OŠ Miren: Almira Batistič, Irena Faganeli, Marta Petrović, Mateja
Pirc, v. d. ravnatelja Maksi Rutar
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih in Mariza Skvarč
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Helena Pikula in Matej Krpan
- ostali: Mojca Šinigoj, sindikalna zaupnica in Majda Obreza, računovodkinja.
- opravičili so se: Lavro Gimpelj.
Sejo je vodil predsednik sveta Sebastjan Mozetič. Člane je najprej pozdravil.
K točki 1
Prisotnih je bilo 9 članov, svet je bil sklepčen. Predsednik je prebral dnevni red za 13. sejo
in predlagal, da se doda še eno točko. Pred 7. točko se vrine še ena točka Seznanitev s
predlogom Pravilnika o preprečevanju mobinga.
Predlagano je bilo še, da se 3. točko dnevnega reda preimenuje v Razpis za delovno mesto
ravnatelj/-ica OŠ Miren - imenovanje ravnatelja OŠ Miren.
Člani sveta zavoda so predlog soglasno sprejeli.
SKLEP 73/2018
Svet zavoda je sklepčen. Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. seje
3. Razpis delovnega mesta ravnatelja/-ice – imenovanje ravnatelja OŠ Miren
4. Poročilo v. d. ravnatelja in pomočnika ravnatelja o delu šolske svetovalne službe
5. Seznanitev z zapisniki inšpekcijskih služb in sodnih postopkov, ki zadevajo
Zavod OŠ Miren
6. Odgovori v. d. ravnatelja in pomočnika ravnatelja članom Sveta zavoda
7. Seznanitev s predlogom Pravilnika o preprečevanju mobinga.
8. Razno
K točki 2
Predlagan je bil popravek zapisnika 12. seje sveta zavoda. V besedilu točke Ad/4 se popravi
g. Rutar namesto g. Maksi in pod sklep 71/2018 se dopiše »Po tej točki je v. d. ravnatelja
zapustil sejo.«
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Člani sveta so z 9 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM sprejeli
Sklep 74/2018
Sprejme se zapisnik 12. seje sveta zavoda.
Po 2. točki je prišel na sejo še član Matej Krpan.
K točki 3
Predsednik je prebral predlog Sklepa o imenovanju novoizvoljene ravnateljice OŠ Miren in
predlog Obvestil neizbranim kandidatom.
Marta Petrović je predlagala popravek pravnega pouka. Iz pravnega pouka se črta " pravico
vpogleda v dokumentacijo" in popravek spola "iz ravnatelj v ravnateljico OŠ Miren".
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 75/2018
Predlog Sklepa o imenovanju ravnateljice OŠ Miren in predlog Obvestil se sprejme z
vsemi predlaganimi popravki.
K točki 4
V. d. ravnatelja je prebral poročilo šolske svetovalne službe. Povedal je, da je težko doseči
100% realizacijo učne pomoči, saj se zgodi, da ure odpadejo bodisi zaradi bolezni učenca,
učitelja ali športnih in naravoslovnih dni.
Šalini Mozetič Goljevšček je dejala, da je vsaka izdana odločba izdana z namenom, da se
učencu pomaga. Če je realizacija manj kot 100%, je posledično tudi manjši napredek
učenca. Cilj je, da je realizacija blizu 100%. Če ure odpadejo, se je potrebno potruditi, da se
jih nadoknadi. Učencu je potrebno nuditi pomoč, ki mu je omogočena oz. plačana.
Maksi Rutar je povedal, da so ure svetovalne delavke sistemizirane, učitelji so plačni po
realizaciji, z zunanjimi sodelavci pa so sklenjene pogodbe. Povedal je, da se na ministrstvo
odda zahtevo za vse ure in denar za te ure ministrstvo tudi nakaže.
Prebral je realizacijo ur po učiteljih. Povedal je, da so vse ure vnešene v eAsistent, kjer lahko
ravnatelj vidi, kako poteka izvajanje učne pomoči. Ob koncu vsakega šolskega leta se izdela
poročilo o učni pomoči učencem.
Bogomir Nemec je dodal, da se vedno upošteva ustrezno zakonodajo in da ima vsak učitelj
v Letnem delovnem načrtu navedeno število ur za učno pomoč učencem. Čez leto učitelj
vnaša izvedbo ur v eAsistent.
Šalini Mozetič Goljevšček je dejala, da v poročilu ni zahtevanih podatkov, manjkajo vsi
datumi izvedenih sestankov in delavnic. Marti Petrović je še pojasnila, da je kot predsednica
sveta staršev prejela informacijo, da se učna pomoč ne izvaja in da nadomestni učitelji ne
upoštevajo prilagoditev za otroka.
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V. d. ravnatelja je dejal, da bo poročilo dopolnjeno.
Marta Petrović pa je dejala, da je ob koncu šolskega leta, ko je vse usmerjeno na zaključne
aktivnosti, to dodatno in naporno delo.
Mariza Škvarč je članom pojasnila postopek, ki ga je potrebo izpeljati, da učenec pridobi
odločbo.
Zanimalo jo je, ali je bila letos narejena identifikacija nadarjenih za četrtošolce. V. d.
ravnatelja je povedal, da je bila.
Mariza Š. je dodala, da bi moralo biti delo z nadarjenimi učenci drugače zastavljeno,
program za nadarjene bo potrebno v bodoče dodelati.
Na koncu je še dodala, da so učitelji dolžni izvajati dodatni in dopolnilni pouk, svetovalna
služba pa učence vodi celostno, tako učence z odločbo kot tudi nadarjene.
Šalini M. Goljevšček je opozorila, da je bilo na začetku šolskega leta dogovorjeno, da se bo
izvajalo aktivnosti na temo Učenje učenja. Izkazalo pa se je, da je bila izvedena samo ena
delavnica. Mariza Škvarč je dodala, da bi morala biti izdela strategija na to temo in da se na
podlagi te strategije učence uči učenja vsak dan skozi pouk.
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 76/2018
Svet zavoda se je seznanil s Poročilom šolske svetovalne službe in v. d. ravnatelju
podal nekaj smernic za prihodnjo nadgrajevanje dela z nadarjenimi in na področju
učenja.
K točki 5
V. d. ravnatelja je na kratko predstavil vse inšpekcijske nadzore, ki so bili izvedeni v tem
šolskem letu. Fotokopije zapisnikov je prejel predsednik sveta zavoda. Izvedenih je bilo 13
inšpekcijskih nadzorov, ki so v glavnem že zaključeni. Nezaključena pa je ena tožba.
Šalini Mozetič Goljevšček je povedala, da Inšpektorat za delo izvaja različne brezplačne
mediacije in da se v primeru potrebe to lahko izkoristi.
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 77/2018
Svet zavoda je bil seznanjen z vsemi letošnjimi inšpekcijskimi nadzori in eno tožbo.
K točki 6
Na vprašanje Šalini Mozetič Goljevšček, ali je bila izvedena revizija in kaj je ugotovila, je v.
d. ravnatelja povedal, da je bila revizija izvedena v mesecu maju, poročilo pa bo šola prejela
v sredini junija.
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Bogomir Nemec je odgovoril Šalini M. Goljevšček, da so sedaj prevozi učencev urejeni, da
potekajo brez težav, učenci imajo dovolj časa za kosilo in da se je premik začetka pouka na
7.50 izkazal za zelo dobro rešitev.
Opozoril je, da naj se do konca junija na svetu staršev sprejme odločitev, da bodo prevozi
in kosilo učencev organizirani tako tudi prihodnje šolsko leto.
Šalini M. Goljevšček je še povedala glede izbirnih predmetov. Starši se težko odločajo, ker
ne vedo, kdo bo izbirne predmete poučeval in kako bodo ure razporejene.
V. d. ravnatelja je povedal, da bodo urniki pripravljeni tako, da ne bo dveh ur skupaj. Izdelava
urnika ni lahka, saj nekateri učitelji učijo tudi na podružnicah in se veliko časa porabi tudi za
prevoz med enotami.
Na vprašanje Šalini M. Goljevšček je v. d. ravnatelja povedal, da so bili učenci v zadnjih
petih letih deležni učne pomoči samo enega javnega delavca. V preteklosti se javnih
delavcev za učno pomoč ni iskalo, saj se je vse ure razdelilo med učitelje.
Mariza Škvarč je še dodala, da gre za različne oblike pomoči in da je prav, da se porabi
najprej notranje rezerve.
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 78/2018
Člani sveta zavod so prejeli odgovor na zastavljeno vprašanje in podali nekaj
usmeritev za prihodnje leto.
K točki 7
Predsednik sveta je glede Pravilnika o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenju ter
varovanju dostojanstva delavcev na delu v OŠ Miren povedal, da svet zavoda ne sprejema
notranjih aktov zavoda, lahko je le seznanjen.
Zanimala ga je še pojasnitev 17., 20. in 24. člena predloga omenjenega Pravilnika, nato je
predlagal, da se sprejme sklep.
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 79/2018
Svet zavoda je bil seznanjen s Pravilnikom o preprečevanju in odpravljanju posledic
trpinčenju ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v OŠ Miren.
Seja se je zaključila ob 20.25
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Miren,30. 5. 2018
Evid. št.: 900-1/2018/22

Zapisala:
Tatjana Bavdaž

Sebastjan Mozetič, l. r.,
predsednik Sveta zavoda OŠ Miren

