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SVET ZAVODA 
MIREN 140 
5291 MIREN 
 

ZAPISNIK 
 
22. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v petek, 5. 6. 2020, ob 17.00, v OŠ Miren, v učilnici št. 14. 
 
Prisotni člani: 
- predstavniki delavcev OŠ Miren: Irena Faganeli, Lavro Gimpelj, Mateja Pirc, 
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič, Mariza Skvarč, 
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Helena Pikula 
- opravičili so se: Danijela Prostran, Marta Petrović in Almira Batistič. 
Poleg članov Sveta zavoda sta bili prisotni še sindikalna zaupnica Mojca Šinigoj in odvetnica ga. 
Hilda Pipan. 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Sebastjan Mozetič.  
 
Ad/1 
Predsednik sveta zavoda je najprej ugotovil, da je prisotnih 7 članov ter da je tako svet zavoda 
sklepčen. Predsednik je prebral dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 22. sejo. Predlagal je 
spremembo vrstnega reda 2. in 3. točke. 
 
Predsednik je predlagal članom sveta zavoda, da potrdijo spremenjen dnevni red.  
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti 
2. Obravnava mnenja Komisije za obravnavo prijave v postopku varovanja dostojanstva pri 

Svetu zavoda OŠ Miren 
3. Potrditev zapisnikov 9. in 10. korespondenčne seje 
4. Razno 

 
Ad/2 
 
Predsednik Komisije za obravnavo prijave v postopku varovanja dostojanstva zaposlenih v OŠ Miren 
in odvetnica ga. Hilda Pipan (zunanja članica) sta predstavila postopek obravnave prijave zaradi 
trpinčenja na delovnem mestu ter mnenje, ki ga je komisija v obravnavanem primeru sprejela na 
podlagi izjav in predloženih dokazov. Člani sveta zavoda so po razpravi soglasno sprejeli naslednji: 
 
Sklep št. 140/18 
  
Glede na to, da je prijavitelj po svoji pooblaščenki pri pristojnem sodišču že vložil tožbo zoper 
OŠ Miren, zaradi trpinčenja na delovnem mestu, se končna odločitev glede morebitnega 
trpinčenja na delovnem mestu v obravnavani zadevi prepusti sodišču.  
 
Po sprejetju sklepa, je ga. Hilda Pipan zapustila sejo sveta zavoda. 
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Ad/3 
 
Predsednik je predlagal potrditev zapisnikov 9. in 10. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
Člani sveta zavoda so brez razprave soglasno sprejeli naslednji 
 
Sklep št. 141/18 
 
Potrdi se zapisnika 9. in 10. korespondenčne seje. 
 
 
Ad/4 
 
Člane sveta zavoda je predsednik sveta seznanil s predlogom za obravnavo ugovora javnega uslužbenca 
zoper oceno. Po razpravi so člani sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji: 
 
Sklep št. 142/18 
 
V zadevi ocenjevanja javnih uslužbencev oz. pri preizkusu ocen svet zavoda nima 
pristojnosti. 
 
 
Predsednik sveta zavoda je člane sveta zavoda seznanil še s predlogom ustanovitelja z dne 
1.6.2020, da se do sprejema Letnega delovnega načrta za naslednje šolsko leto pripravi in izvede 
anketo na temo Varno in spodbudno šolsko okolje. 
 
Po razpravi so člani sveta zavoda sprejeli naslednji  
 
Sklep št. 143/18 
 
Svet zavoda soglaša s predlogom ustanovitelja, da se do sprejema Letnega delovnega načrta 
za naslednje šolsko leto pripravi in izvede anketa na temo Varno in spodbudno šolsko okolje. 
 
Svet zavoda imenuje komisijo oz. tim za oblikovanje in izvedbo ankete v naslednji sestavi: 

- predstavniki šole: Mateja Pirc, Andreja Levstik, Nevenka Colja in Jana Žorž; 
- predstavnica staršev: Šalini Goljevšček Mozetič; 
- predstavnika ustanovitelja oz. stroke: Mariza Skvarč in Sebastjan Mozetič.  

 
Na prvo sejo komisije se povabi tudi ravnateljico. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
Miren, 05.06.2020 
Evidenčna št.: 900-1/2018/82 
 
 
 
 
Zapisal:                                                                               Sebastjan Mozetič 
Sebastjan Mozetič                                                     predsednik Sveta zavoda OŠ Miren 


