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      Z A P I S N I K   
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 6. maja 2013 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:  
Aleš Batistič, Leopold Blažič, Peter Budin, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja, Mauricij Humar, 
Benjamin Klančič, Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Mužina, Matjaž Nemec, 
Branko Orel, Tihomil Pahor, Vojko Urdih in Fabjan Vičič. 
Opravičeno odsoten svetnik: Benjamin Klančič. 
Na seji so bili prisotni tudi: Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar, Leonida Gregorič in 
Danijela Kosovelj.  
Predstavniki medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper), Valter Pregelj( RTV SLO). 
 
Seja se je pričela ob 18.05 uri. 
Navzočih je bilo 14 članov sveta. 
 
Podžupanja Občine Miren-Kostanjevica uvodoma pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je 
sklepčnost zagotovljena. 
 
Podžupanja najprej predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-4/2013 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Mauricij Humar in  
2. Silvester Medvešček.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA (svetnik Budin je bil 
začasno odsoten). 
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podžupanja predstavi dnevni red, ki so ga svetniki dobili s sklicem seje in predlaga razpravo.  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podžupanja predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu, in sicer:  
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole Miren 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 

Ad 2 Mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico OŠ Miren 

Podžupanja pove, da bosta imeli kandidatki 15 minut časa za predstavitev, potem pa bo čas 
za postavljanje vprašanj.  
 
Svetnik Medvešček predlaga, da obrazložitev glede postopka, ki je privedel do današnje 
seje, poda tudi župan. Prav tako sprašuje ali je gradivo, ki je bilo objavljeno na spletni strani 
celotno gradivo pri tej točki dnevnega reda? Meni, da je gradivo pomanjkljivo, ker bi morali  
vsi svetniki prejeti celotne gradivo s katerim razpolaga občinska uprava in ga je obravnaval 
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odbor občinskega sveta. Tako imamo situacijo, da člani odbora razpolagajo z vso 
dokumentacijo, ostali prisotni pa le z delno dokumentacijo.  
 
Aleš Vodičar obrazloži kakšen je postopek za imenovanje ravnatelja in kakšni postopki so bili 
izvedeni do sedaj.  
 
Svetnik Orel obrazloži še postopke, ki jih je izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Pove, da so bili prijavljeni štirje kandidati, dva pa se na predstavitev nista 
odzvala.  
 
Na sejo najprej pristopi Danijela Kosovelj, ki se predstavi občinskemu svetu.  
 
Svetnik Budin vpraša kakšni so odnosi v kolektivu ter kako vidi prihodnost ob tem, da se 
vršijo pritiski in rezi v šolstvu? 
 
Gospa Kosovelj pove, da je ponosna na odnose v kolektivu, zelo dobro sodelujejo in delajo 
vsi za dobro otrok. Pri zaposlovanju pa pove, da so vezani na ZUJF, ter da zaposlovanje za 
nedoločen čas v šolstvu skoraj ni možno več. Misli pa, da delovna mesta za nedoločen čas 
niso ogrožena. Spremenjeni pa so normativi, vendar konkretnih navodil z ministrstva še niso 
dobili.  
 
Svetnik Ferfolja sprašuje glede objektov šole in vrtcev, ki so v slabem stanju, kar je izhajajo 
tudi iz lanskega poročila šole. Zanima ga mnenje ravnateljice, zakaj je temu tako? 
 
Ravnateljica prizna, da je verjetno bila na tem področju premalo »revolucionarna«. Dejstvo 
je, da ima lokalna skupnost vse v rokah in o investicijah odloča. Realno stanje pa zagotovo ni 
primerno in bi se vsi skupaj morali zavzeti za boljše pogoje. Na stanje opozarjajo že starši.  
 
Svetnika Blažiča zanima koliko financira šolo občina in koliko država? 
 
Ravnateljica točnih zneskov ne ve, pove pa, da za plače, učila, učne pripomočke, kar zadeva 
šolo ima država, kar zadeva vrtce pa financira občina.  
 
Svetnik Nemec vpraša za eno stvar na katero je najbolj ponosna in za eno stvar na katero je 
najmanj ponosna.  
 
Ravnateljica pove, da je najbolj ponosna na vrednote in odnose, ki jih razvijajo na OŠ Miren, 
ter uspehe učencev, najmanj pa na to, da se ne znajo promovirat, ter na to, da ne dovolj 
vztrajna, da bi bolje poskrbela za materialne pogoje šole in vrtcev.  
 
Svetik Mužina vpraša kakšno mnenje ima o tem, da s strani staršev ni dobila pozitivnega 
mnenja k imenovanju? 
 
Ravnateljica pove, da je od strokovnega sveta dobila večino glasov, na seji sveta staršev ni 
bila prisotna in je bila o rezultatu samo obveščena. Zakaj je do tega prišlo še ne ve. Poudari, 
da je zanjo to nezaupnica, neuradno je izvedela, da so starši mnenja, da se ne dovolj 
zavzema za odnose med učitelji in učenci in učitelji in starši, da ni poskrbela za 
infrastrukturo, ter da je njeno delo na strokovnem področju nezadovoljivo. Mogoče pa so tudi 
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zaskrbljeni, da nekateri uspešni učitelji zapuščajo OŠ Miren, pove, da sta dva učitelja res 
odšla, vendar zato, ker sta dobila boljše pogoje dela.  
 
Svetnik Orel meni, da je ta nezaupnica res zaskrbljujoča.  
 
Gospa Kosovelj pove, da je tudi ona zaskrbljena, na vseh ravneh delovanja je potrebno 
slednje preveriti. Do sedaj je dobila samo eno pritožbo vrtčevskega starša, drugih pritožb v 
vseh letih ni dobila, zato jo to preseneča. Pove tudi, da ji je bilo na odboru postavljeno 
vprašanje glede kandidiranja na projekte in predlaga, da se jo obvesti o teh možnostih, če 
obstajajo, saj meni, da delajo vsi za isti namen.  
 
Svetnik Medvešček ponovno apelira na župana in ravnateljico, da se dovozna pot do šole in 
vrtca uredi, saj smo vsi odgovorni za varnost otrok. Meni tudi, da bi morali vsi skupaj čim več 
narediti, da bodo uspeli realizirati vse investicije v OŠ Miren, ki so v razvojnem načrtu občine. 
 
Podžupanja se zahvali Danijeli Kosovelj za predstavitev in povabi k predstavitvi Leonido 
Gregorič.  
 
Svetnik Ferfolja predlaga, da kandidatna bolj obširno predstavi njene izkušnje in projekte, ki 
jih je izvajala.  
 
Gospa Gregorič pove, da so bili projekti, ki jih je izvajala predvsem usmerjeni v delo z učenci. 
Sicer pa pove, da je bila vodja učiteljev podaljšanega bivanja, učila je v 1. do 5. razredu,  uči 
učitelje kako se opravlja mediacija pri učencih.  
 
Svetnik Blažič sprašuje kakšno mnenje ima do podružničnih šol? 
 
Gospa Gregorič pove, da tudi sama poučuje na podružnični šoli v Prvačini. Podružnice so za 
kraj zelo pomembne, saj pomenijo dušo kraja. V ta namen so izvedli delavnico na 
podružnični šoli, uspehe slednje je lahko predstavila na državni konferenci.  
 
Svetnik Humar ugotavlja, da kandidatka ne omenja vrtcev, čeprav OŠ Miren ima vrtce na 
štirih lokacijah. Zanima ga kako gleda na razvoj vrtcev? Vpraša, če pozna kakšno pot do 
pridobivanja sredstev iz evropskih skladov? 
 
Gospa Gregorič ponovno poudari, da so tako podružnične šole, kakor vrtci zelo pomembni 
za kraj in morajo tako ostati. Glede evropskih sredstev pravi, da je lahko določena sredstva 
mogoče pridobiti, tudi s posredovanjem znanja na področju mediacije, dobrodelnimi koncerti, 
bazarji, drugimi projekti, itd.  
 
Svetnik Nemec vpraša katere investicije bi izpostavila za prioritetne? 
 
Gospa Gregorič meni, da je ustanovitelj tisti, ki o tem odloča, izpostavi pa obnovo 
telovadnice.  
 
Podžupanja se zahvali gospe Gregorič.  
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V nadaljevanju poda svetnik Orel poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, poročilo je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Medvešček ponovno opozori, da so svetniki dobili pomanjkljivo gradivo o 
kandidatkah, zato lahko razpravljajo le o tem, kar je bilo v gradivu za sejo in o tem, kar so 
slišali na seji. Če se bo razpravljalo tudi o vsebinah, ki so v drugih dokumentih, se bo 
razprava zapletla, saj se bo odprlo več novih vprašanj o sklicu današnje seje. 
 
Svetnik Budin meni, da se občinski svet preveč obremenjuje z mnenjem sveta staršev, 
omejiti bi se morali na mnenje, ki ga ima občinski svet o imenovanju. Večkrat je bilo 
povedano, da gospa Danijela Kosovelj premalo upošteva predstavnike ustanovitelja v svetu 
zavoda.  
 
Svetnik Ferfolja opozori, da je komunikacija med ravnateljico in občinsko upravo slabo, zato 
prihaja do konflikta. Svet staršev pa bi moral podati obrazložitev njihovega mnenja. Sam se 
bolj nagiba k dosedanji ravnateljici, saj ga druga kandidatka ni prepričala.  
 
Svetnik Nemec se strinja s svetnikom Ferfoljo in spoštuje možnost samokritičnosti dosedanje 
ravnateljice. Kar se tiče investicij pa se je potrebno zavedati, da imajo ravnatelji zavezane 
roke. Dokončne odločitve še ni sprejel, se pa trenutno bolj nagiba k dosedanji ravnateljici.  
 
Svetnik Cotič se pridružuje mnenju predhodnikov, obe predstavitvi sta bili tokrat boljši.  
 
Svetnik Humar meni, da je potrebno upoštevati tudi mnenje strokovnih delavcev. Meni, da je 
sicer sodelovanje šole z društvi, krajevnimi skupnostmi in občino zelo dobro. Očitanje 
dosedanji ravnateljici, da ni speljala investicij ni upravičeno. Sam podpira gospo Danijelo 
Kosovelj.  
 
Svetnik Orel replicira svetniku Budinu in se ne strinja, da mnenja sveta staršev ne smejo 
upoštevati, saj občinski svet predstavlja tudi starše. Meni, da bi morali ponoviti razpis za 
ravnatelja, saj se mu nobena od kandidatk ne zdi primerna.  
 
Svetnik Medvešček razpravlja in meni, da imajo dobro ravnateljico. Če bi imeli več prijav bi 
lahko o čem razpravljali. Sam si ne predstavlja zamenjave ravnateljice, samo zato, ker nam v 
nekaj odtenkih dosedanja ni všeč.  
 
Tudi svetnik Mužina meni, da imajo dobro ravnateljico, zavedati se je potrebno tudi tega, da 
je ravnateljica domačinka in pozna kraje in ljudi.  
 
Svetnik Vičič meni, da je dosedanja ravnateljica zelo samovoljna, ni ga prepričala niti druga 
kandidatka. Sam ne bo podprl nobene izmed kandidatk.  
 
Podžupanja zaključi razpravo in predlaga glasovanje o naslednjih sklepih:  

Sklep št. 1002-1/2013 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje k imenovanju 

kandidatke Danijele Kosovelj za ravnateljico Osnovne šole Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 9 jih glasuje ZA.  
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Sklep št. 1002-1/2013 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje k imenovanju 

kandidatke Leonide Gregorič za ravnateljico Osnovne šole Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 1 svetnik je glasoval ZA.  
 
Podžupanja zaključi sejo ob 19:30 uri.  
 
Zapisala:         Podžupanja: 
Maja Skok Možina       Mojca Merkun 
 
Overitelji:  
Silvester Medvešček        Mauricij Humar  
 
 
Datum: 7.6.2013 
Številka: 9000-4/2013 


