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SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE MIREN 
5291 MIREN 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
3. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v ponedeljek, 17. 5. 2021, ob 18.00 uri v avli OŠ 
Miren.  
 
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: Ivan Lavrenčič, Urban Novak in Martin Vončina. 

Ostali prisotni: Mojca Šinigoj, sindikalna zaupnica 
 
Ad/1 
 
Sejo vodi predsednica sveta zavoda Danijela Kosovelj, ki člane in ostale prisotne najprej 
pozdravi.  
 
Predsednica sveta zavoda ugotovi, da je prisotnih vseh 11 članov in s tem je sklepčnost 
zagotovljena. 
Predsednica prebere dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 3. sejo sveta zavoda: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje sveta zavoda 
3. Obravnava Predloga Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport in 

sprejem odločitve sveta zavoda v zvezi s podanim predlogom 
4. Obravnava Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov 

delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Miren in uskladitev s predpisi 
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 28/2020 
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 11 članov. 
 
Dnevni red za 3. sejo sveta zavoda je sledeči: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje sveta zavoda 
3. Obravnava Predloga Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in 

šport in sprejem odločitve sveta zavoda v zvezi s podanim predlogom 
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4. Obravnava Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov 
delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Miren in uskladitev s predpisi 

5. Razno 

 
Svet zavoda ja soglasno, z 11 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red. 
 
Ad/2 
 
Danijela Kosovelj povzame vsebino in prebere sklepa Zapisnika 4. korespondenčne seje 
sveta zavoda, ki je bil priloga Vabilu na 3.sejo sveta zavoda. 
 
Predsednica sveta zavoda prisotne člane sveta zavoda vpraša, ali se strinjajo s potrditvijo 
zapisnika 4. korespondenčne seje sveta zavoda.  
Vsi prisotni člani sveta zavoda so z dvigom roke potrdili, da se strinjajo s potrditvijo  zapisnika 
4. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
SKLEP 29/2020 
Člani sveta zavoda so soglasno z 11 glasovi ZA potrdili zapisnik 4. korespondenčne 
seje sveta zavoda. 
 
Ad/3 
 
Danijela Kosovelj pove, da je prejela Predlog inšpektorata št. 0613-943/2021/5 z dne 26. 4. 
2021 in ga članom tudi nemudoma posredovala, ter da besedo prisotnim. 
 
Suzana Černe je izrazila začudenje, da so zaposleni zahtevali inšpekcijski nadzor nad 
potekom volitev. Zlasti jo preseneča nezaupanje vseh, ki so na šoli zaposleni manj kot šest 
mesecev. Izvoljene so bile namreč učiteljice in vzgojiteljica z daljšim staležem in vsekakor z 
dobrim poznavanjem razmer na šoli. Ker sama dela v VIZ ve, da je vedno težko dobiti 
predstavnike za svet zavoda. Vedno se voli tiste, ki so bili predlagani s strani zaposlenih. 
 
Sindikalna zaupnica Mojca Šinigoj pove, da so se nanjo obrnili nekateri zaposleni, ki so bili 
na bolniški zaradi COVID-19 in jim zaradi tega ni bilo omogočeno voliti.  
 
Suzana Černe replicira sindikalni zaupnici, da jo prav tako čudi veliko nezaupanje v izvoljene 
predstavnice zaposlenih v šoli s strani vseh tistih, ki so bili v času volitev na bolniških. Obe 
izvoljeni učiteljici sta s strani staršev in učencev ocenjeni kot odlični učiteljici, ena pa je bila 
celo ravnateljica in posledično ima veliko znanja, ki ga pri vodenju zavoda še kako potrebuje. 
To nikakor ne more biti vzrok inšpekcijskega nadzora. 
 
Danijela Kosovelj pove, da na izid volitev ni bilo pritožb. 
 
Danijela Kosovelj ugotovi, da je bil postopek volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda 
OŠ Miren pravilno izpeljan. Pove, da volitve potekajo že leta po Pravilniku o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren, v katerem je v 39. členu 
navedeno, da v kolikor kaj ni jasno velja zakon o volitvah. Doda, da inšpektorica ni napisala 
Odločbe ali pravnega nauka. 
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Nives Zelenjak pove, da se je posvetovala glede prioritet veljavnosti zakonov, aktov in 
pravilnikov: 
1. najprej se upošteva zakon, ki je sprejet na državni ravni,  
2. nato Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Miren, ki je podrejen zakonom. Le ta menda 
potrebuje popravke, ker se menda odlok postavlja nad zakone, biti pa bi moral podrejen.  
3. nazadnje pa Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet 
zavoda OŠ Miren. Pravilnik se običajno navezuje na obstoječe zakone. Naš pravilnik, v 
katerem je natančno opisan potek volitev,  se navezuje na Zakon o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju.   
 
Danijela Kosovelj pove, da se strinja z Nives Zelenjak, ker je tudi ona dobila tak odgovor. 
 
Martin Vončina pove, da zadnji odstavek 17. člena Odloka o ustanovitvi VIZ Miren pravi: 
"Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda". Doda, da stvari 
niso napisane kot bi morale - Odlok o ustanovitvi VIZ Miren in Pravilnik o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren nista skladna med 
seboj. Predlog inšpektorice je smiseln, da se uskladi Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov 
– predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren in Odlok o ustanovitvi Osnovne šole 
Miren z zakonom. Zanima ga, če nas tisti, ki so podali pravno mnenje lahko tudi zastopajo 
v postopku kot pravniki oziroma odvetniki. 
 
Danijela Kosovelj pove, da v tem trenutku ne bi vedela, ali nas lahko zastopajo kot stranko, 
vendar se bo glede tega lahko pozanimala. Podjetje Actuar vodi seminarje, podaja mnenja, 
ne ve pa, ali lahko zastopa stranke v postopkih. 
 
Mariza Škvarč pove, da je za šolstvo poglaviten ZOFVI, ki določa, da se postopek izpelje 
tako, kot piše v Odloku o ustanovitvi VIZ Miren. 
 
Urban Novak pove, da Odlok o ustanovitvi VIZ Miren pojasnjuje, kako naj se izpeljejo volitve, 
Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren 
pa podrobno pojasnjuje Odlok o ustanovitvi VIZ Miren. Sodna praksa pove, da se še vedno 
naslanja na Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 
Pove, da se omenjenih osem delavcev v dopisu Inšpektorata ni  pritožilo. 
 
Nives Zelenjak pove, da delavci volijo svoje predstavnike v svet zavoda. V ZOFVI ni 
opredeljena aktivna volilna pravica. Je pa le-ta opredeljena v Zakonu o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju. Pomislek ima, kako je lahko pri razpisu volitev bilo spregledano, da 
Akt o ustanovitvi OŠ Miren, Pravilnik o volitvah OŠ Miren in obstoječi zakoni niso usklajeni.   
 
 
Mariza Škvarč pove, da v prejšnji sestavi sveta zavoda ni videla Pravilnika o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren. 
 
Ivan Lavrenčič pove, da vidi problem v usklajevanju Odloka o ustanovitvi VIZ Miren in 
Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren. 
 
Danijela Kosovelj pove, da je volilna komisija pregledala in upoštevala Odlok o ustanovitvi 
VIZ Miren in Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda 
OŠ Miren. 
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Pove, da jo moti klicanje inšpektorja na šolo, saj bi se lahko medsebojno zmenili, povedali, 
kaj je narobe in to bi  skušali odpraviti skupaj z dogovorom. Še posebej jo moti, da se podaja 
na inšpekcijo anonimne pritožbe. 
 
Ivan Lavrenčič vpraša, kdo bo uskladil Odlok o ustanovitvi VIZ Miren in Pravilnik o volitvah 
in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren? 
 
Danijela Kosovelj pove, da je potrebno uskladiti Odlok o ustanovitvi VIZ Miren s Pravilnikom 
o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Miren. Najbolje 
bi bilo, da to uredi pravna služba na Občini Miren – Kostanjevica. 
 
Suzana Černe zagotovi, da bo ustanoviteljico seznanila z neusklajenostjo Odloka o 
ustanovitvi VIZ in Pravilnikom o volitvah in odpoklicu članov - predstavnikov delavcev v Svet 
zavoda OŠ Miren in bo predlagala, da se pravilnik in odlok uskladita. 
 
Nives Zelenjak pove, da 12. člen odloka o ustanovitvi pravi, da delavci zavoda volijo in ni 
navedeno vsi delavci. 
 
Mariza Škvarč pove, da je nekdo dal anonimno prijavo in inšpektorica je ugotovila, da osmim 
delavcem, ki so bili zaposleni v zavodu manj kot šest mesecev ni bilo omogočeno 
sodelovanje na volitvah. Problem je, ker se lahko odda anonimno prijavo in se ukvarjajo 
sami s seboj in ne s problematiko za kar so postavljeni. 
 
Urban Novak pove, da na šoli nekaj ne štima, če je praksa, da prihajajo anonimne prijave. 
 
SKLEP 30/2020 
Na podlagi 48.člena ZOFVI je Svet zavoda Osnovne šole Miren na svoji 3. seji, dne 17. 
5. 2021, obravnaval predlog inšpektorata št. 0613-943/2021/5 z dne 26. 4. 2021. Svet 
zavoda je sklenil, da so volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda potekale po 
obstoječem Pravilniku o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet 
zavoda Osnovne šole Miren. 
 
SKLEP 31/2020 
Svet zavoda Osnovne šole Miren predlaga ustanoviteljici Občini Miren – Kostanjevica 
in vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Miren, da uskladita Odlok o 
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miren in Pravilnik o 
volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole 
Miren v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Danijela Kosovelj navzoče vpraša, ali se strinjajo s potrditvijo Sklepa 30/2020 in 31/2021. 
 
Prisotni člani so soglasno z 11 glasovi ZA potrdili zgoraj navedena sklepa. 
 
SKLEP 32/2020 
SKLEP 30/2020 IN SKLEP 31/2020 se posredujeta na Inšpektorat RS za šolstvo in 
šport v roku 3 (treh) dni od današnje seje. 
 
Člani soglasno z 11 glasovi ZA potrdijo sklep. 
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Ad/4 
 
V sklopu obravnave predloga Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport smo pod 
Ad/3 obravnavali tudi točko 4 dnevnega reda. 
 
Ad/5  
 
Laura Čermelj je izpostavila problem izvajanja športa, ki bo nastal z začetkom gradnje nove 
telovadnice. Opozorila je, da bodo z rušenjem stare telovadnice ostali učenci brez prostora, 
kjer bi lahko izvajali športne dejavnosti. Ob šoli je sicer igrišče, ki pa bo ob vročih dnevih (od 
10.30 dalje) neprimerno za uporabo. Prav tako bo igrišče za izvajanje športa neuporabno 
ob deževnih in hladnih dnevih. Učni načrt pa nalaga poleg atletskih vsebin tudi gimnastiko 
z ritmično izraznostjo, razne preskoke in naskoke na orodja in različne poligone. V času 
šolanja na daljavo so bili učenci na teh področjih že prikrajšani, z gradnjo pa se bo to le še 
stopnjevalo. 
Na člane sveta zavoda se je obrnila s prošnjo iskanja ustrezne rešitve problema. Izpostavila 
je možnost najema nadomestnega prostora v bližini šole (prostori Intre) ali najem šotora. 
Slednje pa je za ustanoviteljico cenovno precej obremenilno. 
 
Danijela Kosovelj prebere pismo, ki ga je napisala Andreja Levstik po navodilu ravnateljice, 
v katerem prosi za nabavo novega lupilnega stroja za krompir za kuhinjo Kostanjevica na 
Krasu. Z zadevo je seznanjena tudi ustanoviteljica Občina Miren – Kostanjevica in ker 
nimajo sredstev, prosijo za soglasje, da ga nabavi šola iz sredstev tržne dejavnosti. Lupilec 
stane približno 2.500,00 eur. 
 
Urban Novak pove, da je lupilec drag in da za lupljenje do 15 kg krompirja stane 750,00. 
 
Suzana Černe pove, da bi bilo prav, da bi nam predstavili tri ponudbe in ne le ponudbe Tigos 
d.o.o. 
 
Jasmina Mihelj Marušič pove, da bi bilo prav, da bi pridobili tri ponudbe in tudi pojasnili, 
kakšen stroj potrebujejo in ali bi ga bilo mogoče imeti v najemu. 
 
Urbana Novak zanima, koliko znaša najemnina? 
 
Danijela Kosovelj pove, da je sedanji lupilec za krompir zelo star in predlaga, da dajo 
soglasje k nabavi lupilca za krompir v vrednosti 2.500,00 eur. 
 
Jasmina Mihelj Marušič predlaga, da bi se bilo potrebno pozanimati, koliko bi znašala 
najemnina. 
 
Suzana Černe predlaga, da bi se pogovorili, kaj se bolj splača, ali kupiti nov lupilec za 
krompir ali ga vzeti v najem, saj bi bil v tem primeru zagotovljen tudi servis. 
 
SKLEP 33/2020 
Svet zavoda Osnovne šole Miren je bil seznanjen s prošnjo Osnovne šole Miren za 
nabavo stroja za lupiti krompir iz tržnih sredstev. Šolo prosimo za dopolnitev prošnje 
s tremi ponudbami in primerjavo med najemom in nakupom novega stroja. 
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Člani soglasno z 11 glasovi ZA potrdijo sklep. 
 
Danijela Kosovelj seznani člane sveta zavoda s tremi pismi naslovljenimi na Svet zavoda 
Osnovne šole Miren. 
Svet zavoda Osnovne šole Miren se je seznanil z vsebino zapisanega in razpravljal o 
problematiki zapisanega. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21,35. 
 
Evidenčna št.: 900-5/2020/35 
 
 
Zapisala:  

- Darija Mavrič  
 
 
 
                                                                                           Danijela Kosovelj, l.r. 

            predsednica Sveta zavoda OŠ Miren                                 


