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ZAPISNIK 

 
 
15. seje Sveta zavoda Osnovne šole Miren, ki je bil 29. 11. 2018, ob 17.00 v učilnici 
številka 17. 
Prisotni: 
- predstavniki delavcev : Almira Batistič, Mateja Pirc, Lavro Gimpelj, Irena Faganeli, 

Marta Petrović 
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič, Mariza Skvarč 
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Tina Cijan, Helena Pikula 
- ostali prisotni: ravnateljica Nikolaja Munih, Bogomir Nemec, računovodkinja Majda 

Obreza, revizorka Polona Gostan 
- opravičeno odsotni: Vojko Urdih, sindikalna zaupnica Mojca Šinigoj 
Sejo je vodil predsednik sveta Sebastjan Mozetič. Člane in goste je najprej pozdravil. 
 
K točki 1 
Prisotnih je bilo 10 članov, svet je bil sklepčen. 
Marta Petrović je predlagala, naj se kot prva točka na seji obravnava 4. točka dnevnega 
reda, glede na to, da je revizorka vabljena k predstavitvi te točke. Predlagala je tudi, 
da se poleg zapisnika 14.seje in korespondenčne seje, potrdi tudi zapisnik 13. seje, ki 
še ni bil potrjen. 
 
Člani sveta zavoda so predlog soglasno sprejeli. 
 
SKLEP 89/2018 
 
Svet zavoda je sklepčen . Sprejet je naslednji dnevni red: 
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo revizorke o opravljeni reviziji za leto 2017 
3. Potrditev zapisnika 13. seje z dne 29.5.2018 
4. Potrditev zapisnika 14. seje z dne 27. 9. 2018 
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje, z dne 15. 10. 2018 
6. Razno 
 
K točki 2 
Predsednik sveta zavoda je dal besedo revizorki. Revizorka je na kratko predstavila 
revidirana področja, za katera je bila ocena tveganja visoka ter sprejete ukrepe. 
Predstavnica staršev Šalini Mozetič Goljevšček je želela, da revizorka natančneje, s 
konkretnimi primeri, prestavi revizijsko poročilo. 
Revizorka je predstavila poročilo po točkah, kot so si sledile z navedbo primerov, kjer 
so bile najdene nepravilnosti. 
Marta Petrović je želela vedeti, če je tudi drugje navada, da mora revizor predstaviti 
poročilo na svetu zavoda in kdo je želel, da bi se predstavitev izvedla ter kdo plača 
predstavitev. Revizorka je pojasnila, da se to tudi drugje dogaja, da pa ni pogosto. 
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Sebastjan Mozetič je povedal, da je revizorko povabil predsednik svet zavoda na željo 
župana in stroške  v zvezi s predstavitvijo po pokrila Občina Miren – Kostanjevica. 
Šalini Mozetič Goljevšček je zanimalo, ali je bil s strani šole sprejet načrt odpravljanja 
napak iz revizijskega poročila. 
Revizorka je obrazložila, da sta ravnateljica in računovodja pripravili načrt  odpravljanja 
napak. 
 
SKLEP 90/2018 
Svet zavoda Osnovne šole Miren je bil seznanjen s poročilom o opravljeni reviziji 
za leto 2017. 
 
Po končani 1. točki sta revizorka in Bogomir Nemec zapustila sejo sveta zavoda. 
 
K točki 3 
Marta Petrović je povedala, da bo potrebno spremeniti način potrjevanja zapisnikov 
sej, ker že od meseca maja ni bilo objavljenega nobenega zapisnika  
na spletni strani šole. Predlaganih je bilo nekaj sprememb zapisnika 13. seje sveta 
zavoda. 
 
Člani sveta zavoda so z 9 glasovi ZA in 1 PROTI sprejeli  
 
SKLEP 91/2018 
Sprejme se zapisnik 13. seje sveta zavoda s popravki. 
 
K točki 4 
Potekala je razprava glede zapisnika 14. seje in vsebin, ki so bile na njem 
obravnavane. Podan je bil predlog, da bi se zapisnike sej sveta zavoda sprejemalo 
prej, zato bi bilo potrebno spremeniti Poslovnik sveta zavoda Osnovne šole Miren. 
Mariza Skvarč je predlagala, da se osnutek zapisnika pošlje članom sveta zavoda v 
pregled v roku 10-ih dni od seje. Potrdi se ga na naslednji seji.   
 
Člani so soglasno sprejeli  
 
SKLEP 92/2018 
Potrdi se zapisnik 14. seje sveta zavoda. Na naslednji seji sveta zavoda se 
sprejme popravek člena Poslovnika sveta zavoda, glede sprejemanja zapisnika. 
 
K točki 5 
Člani so soglasno sprejeli 
 
SKLEP 93/2018 
Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje. 
 
K točki 6 
Ravnateljica je povedala, da so tri delavke Osnovne šole Miren oddale izjavo, da 
sprejemajo članstvo v upravnem odboru sklada Osnovne šole Miren za naslednje 
mandatno obdobje, in sicer Lučana Petrovič, razredna učiteljica na matični šoli, 
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Matejka Bavčar, razredna učiteljica na Podružnični šoli Bilje in Mojca Šinigoj, 
vzgojiteljica v vrtcu Kostanjevica na Krasu. 
Predstavnica staršev Tina Cijan je izpostavila problem spanja v vrtcu v Biljah. Starejši 
otroci ne potrebujejo toliko spanja kot mlajši otroci.  
Mariza Skvarč je bila mnenja, da svet zavoda ni pristojen za reševanje takega 
problema. Svetovala je, naj se starši obrnejo na vodjo vrtca Bilje in iščejo rešitev znotraj 
njihove enote vrtca. 
Ravnateljica se je strinjala z mnenjem Marize Skvarč in je predlagala, naj tudi sami 
predlagajo rešitve k problemu. V kolikor se problem ne bi rešil, naj se obrnejo nanjo. 
Vsekakor je potrebno najti kompromis, ki pa ne bo nujno pisan na kožo vsakega 
posameznika. 
 
Šalini Mozetič Goljevšček je zanimalo kako se je rešilo problem prehrane. 
Ravnateljica je povedala, da so starši prišli k njej na razgovor in da je pismo o 
problematiki prejel tudi župan. 
Šola skuša problem reševati, uvedla je malico ali kosilo s svinjino na vsakih 14 dni. 
5Povedala je tudi, da se je pozanimala, kako problem prehrane rešujejo na drugih 
šolah. Le na večjih šolah, kjer problem števila zaposlenih ni tako velik, dnevno 
pripravljajo dva različna menija. Manjše šole, kot je naša, pa ne uspejo zagotavljati 
različnih menijev za njihove učence. 
 
Helena Pikula je vprašala, kako se bo problem prehrane reševal v šoli naravi, katere 
se bodo udeležila učenci v januarju. 
Ravnateljica je povedala, da se lahko pozanima glede problematike, ne more pa na to 
kot šola vplivati.  
 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli  
 
SKLEP 94/2018 
Svetu staršev se za naslednje mandatno obdobje za člane Upravnega odbora 
šolskega sklada OŠ Miren kot predstavnike šole predlaga Lučano Petrovčič, 
Matejko Bavčar in Mojco Šinigoj. 
 
 
Seja sveta zavoda se je zaključila ob 18.30. 
 
 
Miren, 29. 11. 2018 
Številka: 900-1/2018/31 
 
Zapisala: 
Majda Obreza 
 

Sebastjan Mozetič,     
predsednik Sveta zavoda OŠ Miren 

 


