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OŠ MIREN 
SVET ZAVODA 
MIREN 140 
5291 MIREN 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
19. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v ponedeljek, 26. 8. 2019, ob 17. uri, v učilnici 
17. 
 
 
Prisotni člani:  
- predstavniki delavcev OŠ Miren: Mateja Pirc, Lavro Gimpelj, Irena Faganeli, Marta 
Petrović,  
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič in Mariza Skvarč,  
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Helena Pikula in Danijela Prostran 
- ostali: Mojca Šinigoj, sindikalna zaupnica 
- opravičili so se: Almira Batistič.  
 
Sejo je vodil predsednik sveta Sebastjan Mozetič. Člane je najprej pozdravil.  

 
Predsednik sveta zavoda je najprej ugotovil, da je prisotnih 9 članov ter da je tako svet 
sklepčen. Predsednik je prebral dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 19. sejo. 
Predlagal je, da se predlagani dnevni red seje razširi z dodatno točko, in sicer »Ugotavljanje 
sklepčnosti«, ki se uvrsti pod točko 1 predloga dnevnega reda. Ostale točke se ustrezno 
preštevilčijo. 
 
Predsednik je predlagal članom sveta zavoda, da potrdijo razširjen dnevni red. Člani sveta 
so soglasno sprejeli naslednji 

dnevni red 
1. Ugotavljanje sklepčnosti 
2. Nadaljevanje obravnave 3. točke dnevnega reda 18. seje sveta zavoda 

(Seznanitev z delom Komisije za varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren) 
3. Razno 

  
Ad/2 

Svet zavoda se je na 18. seji z dne 22.8.2019 seznanil s prijavo domnevnega trpinčenja na 
delovnem mestu. Gradivo je obsegalo: 

 pisno obvestilo prijavitelja, z dne 27. 6. 2019, 

 uradno zabeležko o dogodku, z dne 6. 6. 2019, 

 predlog za izločitev članice Komisije za varovanje ugleda zaposlenih OŠ Miren. 
 
Svet zavoda je ugotovil, da je, skladno s Pravilnikom 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, za ugotavljanje, ali je dejansko 
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prišlo do trpinčenja, spolnega nadlegovanja ali diskriminacije, ter za svetovanje glede 
ukrepanja v obravnavanih primerih, pristojna Komisija za varovanje ugleda zaposlenih OŠ 
Miren, ki je po pravilniku tudi strokovno usposobljena za ugotavljanje, ali je do trpinčenja 
dejansko prišlo ter za izvajanje drugih nalog po tem pravilniku. 
 
Glede na navedeno so člani sveta zavoda sklenili, da je, za sprejem kakršne koli odločitve, 
potrebno pridobiti tudi poročila oz. zapisnike Komisije za varovanje ugleda zaposlenih OŠ 
Miren. Svet zavoda je tako od komisije zahteval predložitev poročil oz. zapisnikov v 
obravnavanem primeru, in sicer najkasneje do 26.8.2019.  
 
S strani Komisije za varovanje ugleda zaposlenih v OŠ Miren je svet zavoda v zgoraj 
navedenem roku prejel dva zapisnika, in sicer z dne 11. 7. 2019 in 15. 7. 2019. 
 
Na podlagi vse predložene dokumentacije in dejstev, ki jih je mogoče na podlagi le-te 
ugotoviti, je svet zavoda soglasno sprejel naslednje sklepe: 
 
 

SKLEP št. 112/2018 
 
V predloženi prijavi o domnevnem trpinčenju na delovnem mestu svet zavoda ne 
najde elementov trpinčenja, ki bi ustrezali opredelitvi iz četrtega odstavka 7. člena 
Zakona o delovnih razmerjih oziroma podatkov iz 15. člena Pravilnika o 
preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja ter varovanju dostojanstva 
delavcev na delu v OŠ Miren.  
 
V kolikor delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja 
oz. da krši prepoved trpinčenja na delovnem mestu, lahko svoje pravice uveljavlja 
neposredno pred pristojnim sodiščem, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in 
drugo veljavno zakonodajo. 
 
 

SKLEP št. 113/2018 
 

Svet zavoda je pri obravnavi navedene prijave ugotovil, da Pravilnik o preprečevanju 
in odpravljanju posledic trpinčenja ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v OŠ 
Miren, ki ga je sprejel v. d. ravnatelja, z dne 9. 5. 2018, svetu zavoda predpisuje 
postopek v zvezi z obravnavo primerov »vertikalnega« trpinčenja, za kar ravnatelj 
nima pristojnosti.  
 
Svet zavoda OŠ Miren predlaga ravnateljici mag. Nikolaje Munih, da do naslednje 
seje, predvidoma v mesecu septembru, pripravi ustrezne spremembe Pravilnika o 
preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja ter varovanju dostojanstva 
delavcev na delu v OŠ Miren. 
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SKLEP št. 114/2018 
 
Svet zavoda predlaga ravnateljici, da ob letnem načrtovanju dejavnosti, z zaposlenimi 
oblikuje tudi načrt za izboljšanje konstruktivnega medsebojnega sodelovanja, 
učinkovitega komuniciranja in timskega dela. 
 

SKLEP št. 115/ 
Svet zavoda na korespondenčni seji potrdi zapisnika korespondenčnih sej, z dne 07. 
05. 2019 in 07. 06. 2019 in zapisnike 17., 18. ter 19. seje. 
Seja je bila zaključena ob 18. 25. 
 
Miren, 26.8.2019  
Evid. št.: 900-1/2018/46 
 
Zapisala:        Sebastjan Mozetič 
Marta Petrović     predsednik Sveta zavoda OŠ Miren 
 
      

 


