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OŠ MIREN 
SVET ZAVODA 
MIREN 140 
5291 MIREN 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
1. izredne seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 28. 1. 2020, ob 17.00, v OŠ Miren, v učilnici 
št. 4. 
 
Prisotni člani: 
- predstavniki delavcev OŠ Miren: Almira Batistič, Irena Faganeli, Lavro Gimpelj, Marta Petrović,  
  Mateja Pirc 
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič, Mariza Skvarč, Vojko Urdih  
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Helena Pikula 
- sindikalna zaupnica Mojca Šinigoj 
- opravičila se je: Danijela Prostran 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Sebastjan Mozetič. Člane je najprej pozdravil. 
 

Ad/1 
 
Predsednik sveta zavoda je najprej ugotovil, da je prisotnih 10 članov ter da je tako svet zavoda 
sklepčen. Predsednik je prebral dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 1. izredno sejo. Predlagal 
je, da se predlagani dnevni red seje razširi z dodatno točko, in sicer »Seznanitev s pripombami na 
nov Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev OŠ Miren«, ki se uvrsti pod točko 3 predloga 
dnevnega reda. Točka »Razno« se ustrezno preštevilči. 
 
Predsednik je predlagal članom sveta zavoda, da potrdijo razširjen dnevni red.  
 
SKLEP  125/18 
 
Prisotnih je 10 članov, svet zavoda je sklepčen. 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli naslednji dnevni red: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  
2. Seznanitev s prijavo zaradi trpinčenja na delovnem mestu zoper ravnateljico 
3. Seznanitev s pripombami na nov Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev OŠ 

Miren 
4. Razno 

 
Ad/2 

 
Svet zavoda se je seznanil s prijavo zaradi trpinčenja na delovnem mestu zoper ravnateljico. 
 
Svet zavoda je že na 18. in 19. seji ugotovil, da Pravilnik 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, predpisuje postopek svetu zavoda v primeru, da je prijava 
domnevnega trpinčenja podana zoper ravnatelja.  
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Svet zavoda še vedno meni, da je ravnatelj s takšnim predpisovanjem postopka svetu zavoda 
presegel svoje pristojnosti in posegel v pristojnost sveta zavoda, zaradi česar svet zavoda tudi pri 
obravnavi te prijave ne bo upošteval določb navedenega pravilnika. Ravnatelj namreč ne more in ne 
sme predpisovati postopka svetu zavoda – postopkovno ravnanje sveta zavoda je lahko opredeljeno 
samo z zakonom, aktom o ustanovitvi ali aktom, ki ga sprejme svet zavoda.  

 
Člani sveta zavoda so po razpravi soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP 126/18 
 
Svet zavoda predlaga prijavitelju in ravnateljici mediacijo, v okviru projektne enote 
Inšpektorata za delo RS, kjer se bosta lahko pogovorila o vseh vidikih, vzrokih in posledicah 
konflikta ter ga poskušala razrešiti. 
 

Ad/3 
 
Svet zavoda se je seznanil s predlogi zaposlenih in pripombami Izvršnega odbora SVIZ OŠ Miren v 
zvezi z novo pripravljenim Pravilnikom o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja ter 
varovanju dostojanstva zaposlenih v OŠ Miren. S predlaganim pravilnikom, na katerega se pripombe 
nanašajo, se člani sveta zavoda še niso seznanili. 
 
Po razpravi  je svet zavoda soglasno sprejel naslednja sklepa: 
 
SKLEP 127/18 
 
Ravnateljici se predlaga, da poslane pripombe in predloge preuči in ob nastajanju internih 
aktov omogoči vključevanje vseh zaposlenih. 
 
SKLEP 128/18 
 
Svet zavoda ugotavlja, da v zvezi s sprejemanjem konkretnega pravilnika  svet zavoda nima 
pristojnosti ter da način komuniciranja med zaposlenimi in ravnateljico ne poteka na ustrezni 
ravni. V zvezi s tem svet zavoda ponovno opozarja, da je potrebno realizirati sklepa št. 
113/2018 in 114/2018  19. seje sveta zavoda, ki je bila 26. 8. 2019. 
 
 

Ad/4 
 

Člani svet zavoda so sprejeli sklep, da bodo zapisnik potrdili na korespondenčni seji do konca tega 
tedna. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.27 uri. 
 
Miren, 28. 1. 2020 
Evidenčna št.: 900-1/2018/62 
 
 
 
Zapisal:                                                                                  Sebastjan Mozetič, l.r. 
Sebastjan Mozetič                                                       predsednik Sveta zavoda OŠ Miren 


