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SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE MIREN 
5291 MIREN 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
4. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v ponedeljek, 7. 6. 2021, ob 18.00 uri v učilnici št. 
12. 
 
Prisotni člani: 

- predstavniki delavcev OŠ Miren: Laura Čermelj, Danijela Kosovelj, Neža Stubelj, 
Nives Zelenjak in Snježana Zupan,  

- predstavniki ustanovitelja: Suzana Černe, Jasmina Mihelj Marušič in Mariza Skvarč, 
- predstavniki staršev: Urban Novak in Martin Vončina, 

Ostali prisotni: / 
Opravičili so se: Ivan Lavrenčič, predstavnik staršev in namestnik predsednice sveta 
zavoda in Mojca Šinigoj, sindikalna zaupnica. 
 
Ad/1 
 
Sejo vodi predsednica sveta zavoda Danijela Kosovelj, ki člane najprej pozdravi.  
 
Predsednica sveta zavoda ugotovi, da je prisotnih 10 članov in s tem je sklepčnost 
zagotovljena. 
Predsednica prebere dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 4. sejo sveta zavoda: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne in 5. korespondenčne seje sveta zavoda 
3. Pridobitev soglasja in določitev višine sredstev za povečan obseg dela 

pomočnice ravnateljice za šolo Andreje Levstik (predstavitev Andreja Levstik) 
4. Pridobitev soglasja in določitev višine sredstev za povečan obseg dela 

pomočnice ravnateljice za vrtec Ksenije Korče (predstavitev Ksenija Korče) 
5. Razno 

 
Danijela Kosovelj navzoče člane sveta zavoda vpraša, ali ima kdo pripombe na predlagani 
dnevni red oziroma ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
Danijela Kosovelj ugotavlja, da ni pripomb na predlagani dnevni red. 
 
 
SKLEP 35/2020 
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 10 članov. 
 
Dnevni red za 4. sejo sveta zavoda je sledeči: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne in 5. korespondenčne seje sveta zavoda 
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3. Pridobitev soglasja in določitev višine sredstev za povečan obseg dela 
pomočnice ravnateljice za šolo Andreje Levstik (predstavitev Andreja 
Levstik) 

4. Pridobitev soglasja in določitev višine sredstev za povečan obseg dela 
pomočnice ravnateljice za vrtec Ksenije Korče (predstavitev Ksenija 
Korče) 

5. Razno 
 
Svet zavoda ja soglasno, z 10 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red. 
 
Ad/2 
 
Danijela Kosovelj prisotne člane vpraša, ali se strinjajo z Zapisnikom 3. seje sveta zavoda. 
Pripomb ni bilo. Vsi prisotni člani sveta zavoda so z dvigom roke potrdili, da se strinjajo s 
potrditvijo  zapisnika 3. seje sveta zavoda. 
 
Danijela Kosovelj prisotne člane vpraša, ali se strinjajo z Zapisnikom 5. korespondenčne 
seje sveta zavoda. Pripomb ni bilo. Vsi prisotni člani sveta zavoda so z dvigom roke potrdili, 
da se strinjajo s potrditvijo  zapisnika 5. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
 
SKLEP 36/2020 
Člani sveta zavoda so soglasno z 10 glasovi ZA potrdili zapisnik 3. redne seje sveta 
zavoda, ki je potekala 17. 5. 2021 in 5. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je 
potekala od 20. 5. 2021 od 13.00 ure do 25. 5. 2021 do 13.00 ure. 
 
Ad/3 
 
Danijela Kosovelj pove, da se bosta seji pridružili Andreja Levstik ob 18.30 in Ksenija Korče 
ob 19.00 ter predlaga razpravo. 
 
Danijela Kosovelj pove, da je ravnateljica odsotna od 17. 4. 2021 in ker se je nabralo veliko 
dela jo nadomešča Andreja Levstik.  
Nadaljuje, da Ksenija Korče nadomešča svetovalno delavko Laro Spinazzola od 23. 3. 2021. 
V tem času je dala odpoved še ena svetovalna delavka, tako da sedaj poteka delo v 
svetovalni službi z novinko, ki je zaposlena za krajši delavni čas in z nadomeščanji. 
 
Suzano Černe zanima, ali se je problematika celoletnih ocenjevanj sprožila na svetu staršev. 
 
Uroš Novak pove, da se starši niso pretirano pritoževali nad prevelikim naporom in da 
opravljajo pisna ocenjevanja znanja za celo leto nazaj. 
 
Tudi Martin Vončina to potrdi. 
 
Mariza Skvarč predlaga, da bi to problematiko izpostavili, ko se bo seji pridružila Andreja 
Levstik, ki nadomešča pedagoško vodjo. Pove, da je v okrožnici MIZŠ, ki je danes 
objavljena, posebej izpostavljeno, da naj ocenjevanje ne bo pregledni test šolskega leta. 
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Suzana Černe poudari, da na razredni stopnji OŠ Miren ni velikih težav, tudi takrat, ko so 
še njeni otroci obiskovali šolo. Več težav se je pojavlja na predmetni stopnji. Mogoče bi bilo 
potrebno ugotoviti ali res prihaja do kršenja pri ocenjevanju in preverjanju znanja in zakaj. 
 
Ob 17.25 se seji pridruži Andreja Levstik, pomočnica ravnateljice za šolo. 
Danijela Kosovelj se ji zahvali za pisno pojasnilo povečanega obsega dela. 
 
Suzana Černe se Andreji Levstik zahvali in čestita za vse opravljeno delo. Poudari, da je 
bilo v dani situaciji potrebno veliko poguma, posluha, strpnosti in tudi srčne kulture. Uspelo 
ji je narediti veliko. Še posebej je izpostavila, da je v res težkem obdobju pandemije znala 
voditi kolektiv in ostale zaposlene ter odlično poskrbela za učence šole.  
 
Laura Čermelj pohvali Andrejo Levstik in doda, da gara, v trenutku odgovori na email in 
odreagira ter vse opravi z dobro voljo. 
 
Nives Zelenjak pove, da tudi na Podružnični šoli Kostanjevica poteka sodelovanje s 

pomočnico Andrejo Levstik. Ob kakršnem koli vprašanju se delavci obrnejo na njihovo vodjo 

podružnice, Dragico Jeklin, ki vedno poskrbi, da se vse stvari na najboljši način uredijo in 

se prenesejo na vodstvo. Pove, da ima pomočnica Andreja Levstik veliko dela, saj je 

učiteljica v podaljšanem bivanju, pomočnica ravnateljice za šolo in nadomešča ravnateljico 

v času njene odsotnosti. 

 
Suzana Černe pove, da jo tudi ustanoviteljica občine zelo ceni. 
 
Danijela Kosovelj se povedanemu pridružuje in doda, da je z Andrejo Levstik lepo delati, da 
je teamski človek in skuša vse pozitivno rešiti. 
 
Andreja Levstik navzoče pozdravi in zapusti sejo. 
 
SKLEP 37/2020 
Andreja Levstik, razporejena na delovnem mestu pomočnica ravnateljice za šolo, 
prejme delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo v 
obdobju od 17. 4. 2021 do prekinitve bolniškega staleža ravnateljice v višini 20% 
osnovne plače javnega uslužbenca. 
Vsi prisotni člani so potrdili sklep. 
 
Danijela Kosovelj povabi Ksenijo Korče, pomočnico ravnateljice za vrtce,  da se pridruži seji 
ob 19.00 uri. Navzočim pojasni, da Ksenija Korče nadomešča in usklajuje delo svetovalne 
službe, ker je veliko dela in je zaposlena na tem delovnem mestu na daljši bolniški 
odsotnosti. 
Danijela Kosovelj odpre razpravo in da besedo članom. 
 
Suzana Černe pomočnico ravnateljice za vrtce  prosi, da natančneje predstavi svoje delo. 
 
Ksenija Korče ji poda podroben opis del, ki jih je opravljala kot dodatno delo: sodelovanje 
pri ogranizaciji NPZ, po zaključku je poskrbela, da je bila poslana dokumentacija na RIC, 
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poskrbela za vsa poročila, bila nadzorna učiteljica enemu učencu, organizirala in izvedla je 
šolanje na domu. 
 
Suzano Černe skrbi, da na šoli že dlje časa ni svetovalne delavke. Pomočnici Korčetovi se 
zahvali, da je v teh razmerah prevzela delo šolske svetovalne službe v opisanem obsegu. 
Meni pa, da bi šola vendarle potrebovala šolsko svetovalno delavko za polni delavni čas. 
Poudari, da je stanje zaskrbljujoče. Glede na to, da ravnateljica ni uspela dobiti ustrezno 
zamenjavo, jo zanima ali bi delo svetovalne delavke prevzela ona, vsaj do vrnitve svetovalne 
delavke z bolovanja. Njeno delo pomočnice vrtca pa naj bi začasno prevzela druga 
vzgojiteljica po njenem izboru. 
 
Ksenija Korče pove, da ni kadra za šolsko svetovalno službo, čeprav ravnateljica večkrat 
objavi razpis za prosto delovno mesto. 
 
Danijela Kosovelj meni, da je potrebno opraviti veliko dela v svetovalni službi. Zanima jo, če 
ji ostali zaposleni pristopijo na pomoč in kako ocenjuje delo in sodelovanje med sodelavkami 
v vrtcu. 
 
Ksenija Korče pove, da vrtčevski kolektiv dobro sodeluje, je konstruktiven, povezovalen in 
zaposlenih ni potrebno posebej opominjati. Pohvali kolegice za nujno varstvo, ki so ga 
opravljale v času korone. 
 
Neža Stubelj pove, da je Ksenija Korče neprestano aktivna in jo vzgojiteljice razumejo, da 
ima tudi dodatno delo. 
 
Danijela Kosovelj navzoče člane vpraša, ali imajo še kakšno vprašanje za Ksenijo Korče.  
 
Ker nimajo vprašanj, se Ksenija Korče zahvali, da je bila lahko prisotna na seji ter navzoče 
pozdravi in zapusti sejo ob 19.26. 
 
SKLEP 38/2020 
Ksenija Korče, razporejena na delovno mesto pomočnica ravnateljice za vrtce, prejme 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela od 23. 3. 2021 do prekinitve 
bolniškega staleža šolske svetovalne delavke Lare Spinazzola v višini 20% osnovne 
plače javnega uslužbenca. 
Vsi prisotni člani so potrdili sklep. 
 
Ad/5 
 
Danijela Kosovelj daje v razpravo pismo ravnateljice. Ravnateljica je v pismu zaprosila Svet 
zavoda Osnovne šole Miren za pisno obrazložitev njene ocene RDU z dne 4. 3. 2021. 
Člani sveta zavoda so bili seznanjeni z željo ravnateljice za pisno obrazložitev ocene ustno 
že po 2. redni seji in pisno po elektronski pošti. 
 
Suzana Černe se s prošnjo ravnateljice ne strinja, saj meni, da je imela možnost vprašati 
za obrazložitev  ocene na seji, ko se je po ocenjevanju vrnila na sestanek.  
 
Ostali člani se z njenim mnenjem strinjajo. 
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Nives Zelenjak pojasni, da je bila članica sveta zavoda na Osnovni šoli Kozara, kjer je 
ravnatelj svetu zavoda predstavil svoje delo in nato sam predlagal, da zapusti sejo.   
 
Člani sveta zavoda skupno pripravijo pisni odgovor na pismo ravnateljice. 
 
Danijela Kosovelj prebere odgovor za Laro Spinazzola. 
 
Suzana Černe pove, da pismo zajema vse in nima kaj dodati. 
 
Danijela Kosovelj pojasni Martinu Vončini, da se podjetje Actuar ukvarja samo s 
svetovanjem in ne zastopa strank v postopku. 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.10. 
 
Evidenčna št.: 900-5/2020/41 
 
 
Zapisala:  

- Darija Mavrič  
 
 
 
                                                                                           Danijela Kosovelj, l.r. 

            predsednica Sveta zavoda OŠ Miren                                 


