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ZAPISNIK

23. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 14. 7. 2020, ob 17.00, v OŠ Miren, v učilnici št. 6.

Prisotni člani:
 predstavniki delavcev OŠ Miren: Almira Batistič, Irena Faganeli in Marta Petrović,
 predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič, Mariza Skvarč in Vojko Urdih,
 predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček in Helena Pikula,
 ostali: ravnateljica mag. Nikolaja Munih, prof. def.,
 opravičili so se: Lavro Gimpelj, Mateja Pirc, Danijela Prostran in Mojca Šinigoj.
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 so se člani Lavro Gimpelj, Mateja Pirc, Danijela Prostran in Mojca Šinigoj opravičili.
Prebral je dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 23. sejo sveta zavoda:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Predstavitev sistemizacije delovnih mest z nadstandardnim programom, predstavitev
ravnateljice
3. Poročilo o inšpekcijskih nadzorih, poroča ravnateljica
4. Predvidena časovnica za volitve novih predstavnikov v svet zavoda
5. Razno.
Predsednik je predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer tako, da se pod točko 5. obravnava
Predlog za revizijo za šolsko leto 2020/21, posledično se točka Razno preštevilči v točko 6.
dnevnega reda.
SKLEP 144/18
Svet zavoda je bil sklepčen. Prisotnih je bilo 8 članov.
Svet zavoda je soglasno, z 8 glasovi ZA, sprejel sklep o spremembi dnevnega reda.
Spremenjeni dnevni red za 23. sejo sveta zavoda je bil sledeči:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
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2. Predstavitev sistemizacije delovnih mest z nadstandardnim programom, predstavitev
ravnateljice
3. Poročilo o inšpekcijskih nadzorih, poroča ravnateljica
4. Predvidena časovnica za volitve novih predstavnikov v svet zavoda
5. Predlog za revizijo za šolsko leto 2020/21
6. Razno.

Ad/2
Ravnateljica je povedala, da bodo na občini obravnavali predstavitev sistemizacije šele po dopustih
oz. po poletnih počitnicah in je zaradi tega zaskrbljena, da bomo posledično imeli na šoli težave s
pravočasnim zaposlovanjem in tudi s financiranjem.
Povedala je, da občino prosimo, da bi nam odobrila delovno mesto računalničarja v obsegu vsaj
polovico delavnega mesta. Poudarila je, da sta bila računalničarka in učitelj matematike zelo
pomembna v času šolanja na daljavo in da je vloga računalničarjev nepogrešljiva pri izvedbi pouka.
Potrebovali bi tudi dve kuharski pomočnici za pripravo malic za učence.
Na občino smo se obrnili tudi s prošnjo, da bi nam financirali stroške prevoza učencev na različna
športna tekmovanja in stroške najema dvorane v Biljah za potrebe športa.
Prav tako občina zagotavlja sredstva za materialne stroške v obsegu minulega šolskega leta in da
jih zanima, kaj smo privarčevali v času korone. Povedala je, da je bil v tem obdobju prihranek zelo
majhen, saj je šola morala poravnati vse tekoče stroške, poleg tega pa tudi poskrbeti za nabavo
zaščitnih sredstev v zvezi z epidemijo.
Ravnateljica je izpostavila tudi, da cene programov vrtca ne pokrijejo dejanskih stroškov, zato se
bodo cene s septembrom 2020 zvišale.
V lanskem šolskem letu je bilo v vrtcu tudi veliko bolniških odsotnosti, je povzela svoje poročilo
ravnateljica.
Priloga 1: Vloga OŠ Miren za financiranje dodatnega programa z vsemi pojasnili
SKLEP 145/18
Člani sveta zavoda so bili seznanjeni s predstavitvijo sistemizacije delovnih mest z
nadstandardnim programom.
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Ad/3
Ravnateljica je prisotne seznanila s številom različnih nadzorov (35), ki so bili posledica prijav v tem
šolskem letu in da so prijave prihajale na šolo v povprečju na tri tedne. Največ prijav je bilo
podanih na šolski inšpektorat, dve od teh iz delovno-pravnega razmerja bosta dobili epilog na
delovnem sodišču.
Ravnateljica je nadaljevala s pojasnili, da prihaja do prijav na šolsko inšpekcijo tudi med sodelavci.
Ravnateljica je prebrala seznam inšpekcijskih nadzorov v šol.l. 2019/20 (priloga 2 zapisnika) in
podala kratko vsebinsko pojasnilo za posamezno prijavo ter povedala ali je prijava zaključena.

SKLEP 146/18
Člani Sveta zavoda OŠ Miren so bili seznanjeni s poročilom o inšpekcijskih nadzorih.
SKLEP 147/18
Glede na ugotovitve inšpekcijskih služb svet zavoda ugotavlja, da je ravnateljica svoje delo
opravljala korektno in v skladu s predpisi.
Iz inšpekcijskih poročil izhaja, da so bile vse očitane nepravilnosti neutemeljene, zato Svet
zavoda OŠ Miren ravnateljici izkazuje podporo.

Ad/4
Predsednik sveta zavoda je povedal, da se mandat članom sveta zavoda izteče 21. 11. 2020.
Po predstavitvi časovnice in zakonsko določenih nalogah sveta zavoda sta bila sprejeta naslednja
sklepa:
SKLEP 148/18
Svet zavoda OŠ Miren se bo v prvi polovici septembra sestal in razpisal volitve predstavnikov
delavcev v svet zavoda.
Sklep 149/18
Svet zavoda OŠ Miren bo obvestil ustanovitelja in svet staršev o izteku mandata dosedanjim
članom sveta zavoda in o potrebi po imenovanju novih predstavnikov v svet zavoda.
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Ad/5
Ravnateljica je povedala, da smo za revizorko potrdili Polono Gostan. Lani se je revidiralo
poslovanje vrtca, letos pa naj bi se revidirali osebni dohodki zaposlenih. Večjih odstopanj ne bi
smelo biti. Prav tako bo potrebno posodobiti akt o sistemizaciji.
Članica sveta zavoda je predlagala, da bi bilo z revizorko potrebno skleniti pogodbo o varovanju
osebnih podatkov, saj so za kršitve zelo velike kazni.
Ravnateljica je dodala, da bi morali pregledati in po potrebi dopolniti vse notranje akte: privolitve,
soglasja in pooblastila. Članica sveta zavoda je predlagala, da bi to lahko naredili na občini oz. naj
bi to izvedel zunanji izvajalec. Pojasnila je, da višina plače ni osebni podatek, medtem ko delovna
doba je.
Priloga 3: Letni načrt notranjega revidiranja v letu 2020
SKLEP 150/18
Svet zavoda se je seznanil in se strinjal s predlogom revizije v šol.l. 2020/21.
Ad/6
Članica sveta zavoda je povedala, da je bilo zanjo to najtežje leto. V času korone je pogrešala stik z
učenci. Menila je, da so bili starši zadovoljni z delom na daljavo. Želela bi le, da bi delo vnaprej
potekalo bolj poenoteno, če bi zopet prišlo do pouka na daljavo. Do sedaj je potekalo po e-pošti,
po spletni učilnici in preko video klicev.
Pohvalila je učence, saj so kljub situaciji dosegli veliko priznanj. Dobro bi bilo, da bi se v septembru
učenci naučili uporabljati računalnik in samostojno delati z njim.
Predsednik je prisotne obvestil, da naj bi se že konec avgusta sestal razširjeni tim za samoevalvacijo
ter da se bo svet zavoda ponovno sestal v prvi polovici septembra zaradi razpisa volitev članov
sveta zavoda za novo mandatno obdobje.

Sklepov ni bilo.
Seja se je zaključila ob 19,25 uri.
Evidenčna št.: 900-1/2018/88
Zapisala:
Darija Mavrič

Sebastjan Mozetič
predsednik Sveta zavoda OŠ Miren

