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ZAPISNIK

18. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 22.08.2019, ob 17.30 v OŠ Miren.
Prisotni člani:
- predstavniki delavcev OŠ Miren: Marta Petrović, Lavro Gimpelj, Irena Faganeli, Mateja Pirc
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič,
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Danijella Prostran, Helena Pikula,
- ostali: ravnateljica Nikolaja Munih, pomočnik ravnateljice Maksi Rutar, pomočnica
ravnateljice za vrtce Ksenija Korče, Mojca Šinigoj.
- opravičili so se: Vojko Urdih, Mariza Skvarč, Almira Batistič.
Sejo je vodil predsednik sveta Sebastjan Mozetič. Člane in ostale prisotne je najprej pozdravil.
Ad/ 1
Prisotnih je bilo 8 članov, svet je bil sklepčen.
Predsednik je prebral dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 18. sejo.
1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda z morebitnimi spremembami.
2. Pregled in potrditev zapisnika predhodne seje.
3. Seznanitev z delom Komisije za varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren, ki je zasedala v juliju.
4. Seznanitev z vandalizmom na stavbi OŠ Miren ( poroča ravnateljica).
5. Informacija o poteku vzpostavljanja delovnih pogojev za novo šolsko leto na matični šoli (poroča
ravnateljica)
6. Razno
Petrović Marta je predlagala, da se seja iz izredne spremeni v redno. Goljevšček Mozetič Šalini je
povedala, da člani niso prejeli zapisnikov 17. seje sveta zavoda, 4. in 5. korespondenčne seje, zato
je predlagala, da se 2. točka dnevnega reda umakne in prenese na naslednjo sejo.
SKLEP 108/2018
Člani sveta zavoda so z 8 glasovi ZA potrdili predlagani spremembi in potrdili spremenjen
dnevni red.
Ad/ 3

www.os-miren.si
os-miren@os-miren.si

OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140 5291 Miren

Telefon: (05)330 24 70

Fax: (05)330 24 81

Ravnateljica je predsedniku Sveta zavoda predala pošto, ki jo je bila sprejela od Komisije za
varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren (v nadaljevanju: komisija), ki je zasedala v mesecu juliju. Po
izročitvi dokumentacije so sejo zapustili: poslovna sekretarka, ravnateljica in oba pomočnika. Pred
odhodom je ravnateljica prisotne opozorila na varovanje osebnih podatkov učencev in ostalih.
Zapisnik je v tej točki pisala Marta Petrović.
Člani sveta so prebrali dokumentacijo, ki jo je posredovala komisija.. Dokumentacija je obsegala:
 pisno obvestilo prijavitelja, z dne 27. 6. 2019,
 uradno zabeležko o dogodku, z dne 6. 6. 2019,
 predlog za izločitev članice Komisije za varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren.
V dopisu zaposleni na šoli navaja trpinčenje na delovnem mestu.
Prisotni so ugotovili, da se pritožba zaposlenega nanaša na dogodek, ki se je zgodil 06. 06. 2019 po
pouku v prostornih za preobuvanje in nadaljeval pri deških sanitarijah. Člani sveta so po prebrani
dokumentaciji, na sejo ponovno povabili ravnateljico, ki je odgovorila na določena vprašanja članov
sveta zavoda
Svet zavoda je ugotovil, da je, skladno s Pravilnikom o preprečevanju in odpravljanju posledic
trpinčenja ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v OŠ Miren (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga
je sprejel v. d. ravnatelja, dne 9. 5. 2018, za ugotavljanje, ali je dejansko prišlo do trpinčenja,
spolnega nadlegovanja ali diskriminacije, ter za svetovanje glede ukrepanja v obravnavanih
primerih, pristojna Komisija za varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren, ki je po pravilniku tudi
strokovno usposobljena za ugotavljanje, ali je do trpinčenja dejansko prišlo ter za izvajanje drugih
nalog po tem pravilniku. Glede na to, da so člani sveta zavoda ugotovili, da med prejeto
dokumentacijo ni zapisnika oziroma poročila komisije so člani sveta zavoda soglasno sprejeli
naslednji:
SKLEP 109/2018
Za sprejem kakršne koli odločitve mora svet zavoda predhodno pridobiti tudi poročila oz. zapisnike
Komisije za varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren.
Komisijo se pozove, naj najkasneje do 26.8.2019 predloži poročila oz. zapisnike v zvezi z
obravnavanim primerom.
Svet zavoda se ponovno sestane v ponedeljek 26.08.2019 in nadaljuje s svojim delom v tej zadevi.

Ad/ 4
Ravnateljica je prisotne seznanila, da se je v noči od 24. na 25. julij zgodil vandalizem na objektu
OŠ Miren – telovadnice. Neznani storilci so v tej noči razbili vsa stekla na telovadnici in s tem
povzročili veliko materialno škodo. O dogodku je ravnateljico obvestil hišnik in sledila je prijava
policiji. Storilci so z odpadlimi opekami razbijali steklovino in notranje zidove rušene osrednje stavbe
popisali in porisali z vulgarnimi grafiti na račun učiteljev te šole. Prav tako so se grafiti pojavili tudi
na sosednji hiši. Ker je bila škoda velika, se je ravnateljica obrnila na Radio Robin in pozvala preko
radijskih valov storilce, naj prenehajo z vandalizmom in naj se pridejo pogovorit na šolo.
SKLEP 110/2018
Člani sveta zavoda so bili seznanjeni o vandalizmu na OŠ Miren.
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Dve članici sveta sta sestanek zapustili ob 19.45 in 19.50. Svet je bil še vedno sklepčen.
Ad/ 5
Ravnateljica je prisotne informirala o poteku dejavnosti, ki jih vodi v času novogradnje. Poudarila je,
da dela zamujajo, tako pri izkopu, ki še ni opravljen, kakor tudi pri delih, ki so bila sicer načrtovana v
II. fazi gradnje šole (grelna postaja in preureditev sanitarij). Ta del naj bi bil končan do 26. 08. 2019.
Povedala nam je, da je v stiku z ministrstvom za šolstvo, kamor je morala poslati vso dokumentacijo
o organizaciji dela v bodočem šolskem letu. Nadeja se tudi, da nam bo ministrstvo odobrilo
dodatnega učitelja spremljevalca za razredno stopnjo. Obvestila nas je tudi, da 1. razred ostane na
matični šoli, da bo 2. razred v Kogojevi hiši, 3., 4. in 5. razred pa v bivši občinski stavbi. Omenila je
tudi, da se bo mali prostor pri občinski stavbi zagradil in uporabljal kot mini igrišče za učence. Malica
se vozi, za vse ostale dejavnosti učenci pridejo na matično šolo. Občina nam je zagotovila asfaltirano
igrišče za učence matične šole. Prav tako se bo pri telovadnici postavil kontejner, ki bo služil kot
garderoba za učence športne vzgoje. Želimo si, da bi se naredil pokrit prehod- hodnik med
telovadnico in šolo, da bi bili učenci v slabem vremenu zaščiteni. Vse nastale probleme in težave
bomo reševali sproti in takoj v soglasju z ustanoviteljem.
Ravnateljica nam je povedala tudi o zdravstveni inšpekciji, ki je v vrtcu in zahteva določene sanacije
do 01. 09. 2019 in bo težko izvedljivo zaradi obremenjenosti tehničnega osebja. Ravnateljica je tudi
opozorila, da imamo visoke stroške poslovanja (študentsko delo) in predvideva slabo finančno stanje
konec poslovnega leta.

SKLEP 111/2018
Člani sveta zavoda so bili seznanili o poteku gradnje in o ukrepih, ki so potrebni za nemoten
pričetke novega šolskega leta.
Ad/ 6
Pod točko razno ni bilo pripomb.

Seja se je zaključila ob 20.40
Evid. št.: 900-1/2018/45

Zapisnik zapisala:
Andrejka Simčič in
Marta Petrović

Sebastjan Mozetič,
predsednik Sveta zavoda OŠ Miren

