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Datum: 6. 10. 2020 

Številka: 900-4/2020/2 

 

 ZAPISNIK 

1. Seje Sveta staršev OŠ Miren, 

ki je bila v ponedeljek, 28.09.2020, ob 17.00 v jedilnici OŠ Miren. 

 

Prisotni člani sveta staršev: prisotnih 24 članov (lista prisotnosti je priloga tega zapisnika) 

Opravičeno odsotni: Bojan Trampuž, Maja Gatej, Katja Rogelja, Nina Perozzi 

Ostali prisotni: 

 Ravnateljica mag. Nikolaja Munih 

 Pomočnica ravnateljice za šolo Andreja Levstik 

 Pomočnica ravnateljice za vrtce ga. Ksenija Korče 

V skladu z drugim odstavkom 10. člena Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Miren (v nadaljevanju: 

Poslovnika), je 1. sejo sklicala ravnateljica, mag. Nikolaja Munih. Člane sveta staršev je najprej lepo 

pozdravila in jim predstavila pomočnici ravnateljice za šolo in vrtec. Ravnateljica je članom sveta staršev 

povedala, da je svet staršev sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 

izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Omenila je tudi, da sta dva razreda na Podružnični šoli Bilje, brez 

predstavnika. Ter svoje opažanje, glede manjšega števila prisotnih članov, predstavnikov vrtca.  

Ad 2 

Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

Ravnateljica je ugotovila, da je prisotnih 24 članov, kar pomeni, da je svet staršev sklepčen. 

Predlagala je razširitev dnevnega reda in podaljšanje seje (ali določitev novega datuma) in sicer s točkama: 

10. Hišni red OŠ Miren 

Glede na to, da na predlog dnevnega reda in predlagano razširitev dnevnega reda, člani sveta staršev niso 

imeli pripomb, so člani soglasno sprejeli razširjen dnevni red 1. seje: 

1. Pozdravni nagovor ravnateljice 

2. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

3. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev, zapisnikarja in overovateljev zapisnika 

4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 (šola in vrtec: predstavita A. 

Levstik in K. Korče, pomočnici ravnateljice) 

5. Sprejem in potrditev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 (šola in vrtec) 

6. Obravnava predloga in potrditev sprememb Vzgojnega načrta šole in Pravil hišnega reda (predstavi 

ravnateljica ali vodja delovne skupine) 
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7. Izvolitev predstavnikov staršev v svet zavoda 

8. Predlogi in vprašanja 

9. Razno 

10. Hišni red OŠ Miren 

 

Ad 3 

Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev, zapisnikarja in dveh overovateljev 

Ravnateljica je opozorila, da je potrebno skladno s Poslovnikom o poteku seje voditi zapisnik, ki ga piše 
zapisnikar. Tega izberejo na seji navzoči člani Sveta staršev. Nadalje je pojasnila, da predsednika Sveta staršev 
in njegovega namestnika ter dva overovatelja izvoli Svet staršev izmed svojih članov. Kandidate za 
predsednika, namestnika predsednika in overovatelja, predlagajo člani Sveta staršev, ki so prisotni na seji. 
Predlagani kandidati morajo ustno potrditi, da soglašajo s predlogom za kandidaturo. Člani Sveta staršev so 
se odločili za javno glasovanje. Ravnateljica je člane Sveta staršev pozvala k posredovanju predlogov. Za 
predsednika Sveta staršev je bil predlagan Ivan Lavrenčič, za namestnico predsednika Andreja Brecelj Silič, za 
zapisnikarja Svetlana Rakita ter za overovatelja Karmen Budin in Anja Pagon. Vsi kandidati so ustno soglašali 
s kandidaturami. 

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji  

SKLEP 

Za šolsko leto 2020/21 se za 

-  predsednika Sveta staršev imenuje g. Ivan Lavrenčič 

-  namestnika predsednika Sveta staršev imenuje ga. Andreja Brecelj Silič 

-  zapisnikarja Sveta staršev imenuje ga. Svetlana Rakita 

-  overovatelja Sveta staršev imenujeta ga. Karmen Budin in Anja Pagon 

Ravnateljica je ugotovila, da je tako svet staršev za tekoče mandatno obdobje konstituiran in povabila 

predsednika sveta staršev, da prevzame vodenje seje.  

Ad 4 

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20 

Pomočnica ravnateljice za šolo, ga. Andreja Levstik, je predstavila realizacijo Letnega delovnega načrta za 

šolo, pomočnica ravnateljice za vrtec, ga. Ksenija Korče pa za vrtec, za preteklo šolsko leto, 2019/20. 

Pomočnica ravnateljice za šolo, je izpostavila in pohvalila dosežke učencev v preteklem šolskem letu. 

Izpostavila je slogan »V slogi je moč«, ki je pripomogel k pozitivnemu sodelovanju učiteljev in učencev ter s 

tem k doseganju dobrih rezultatov, na različnih tekmovanjih, izvedbi projektov in sodelovanju pri interesnih 

dejavnostih. Predvsem je izpostavila Podružnično OŠ Bilje, ki je sodelovala pri različnih projektih in s tem 

motivirala svoje učence.  

Omenila je potek gradnje šole in prilagajanje učnega načrta, šolanje v prostorih Kogojeve hiše in prostorih 

Krajevne skupnosti.  

Dotaknila se je tudi izziva pandemije COVID-19, s katerim smo se vsi v letošnjem letu, prvič srečali in šolanja 
na daljavo. Ob tem so tudi predstavniki Sveta staršev, podali svoje mnenje glede poteka šolanja na daljavo in 
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problematike, s katero so se srečevali v tem času (uporaba različnih kanalov komunikacije med učitelji–starši-
učenci, dostopnost do IKT zmožnost uporabe le-te, težave z internetnim omrežjem v nekaterih delih občine, 
nerazumljiva in/ali prezahtevna navodila nekaterih za (samostojno) delo učencev, itd..).  

 

Besedo je prevzela pomočnica ravnateljice za vrtce, ga. Ksenija Korče, ki je predstavila realizacijo LDN za 

vrtec po mesecih (avgust – sestanek za novince, september – uvajalno obdobje in predstava »Tri kepice v 

prometu«, oktober – Teden otroka, november – slovenski tradicionalni zajtrk, eko vsebine, eko škrat, 

december – novoletno rajanje v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine in obisk Dedka mraza ter 

obdarovanje otrok, januar – Vrtec v naravi, letovanje v Kočevju, februar – Glasbena mladina in sodelovanje 

z dijaki srednje šole Veno Pilon ter predstava novodobne Rdeče kapice). Prišel je čas corone, zaradi katere 

sta odpadla tečaj rolanja in tečaj plavanja.  

Ga. Ksenija Korče je predstavila še projekte, ki so planirani za letošnje vrtčevsko leto – Eko projekt »Korak za 

korakom«, Zeleni škrat in Mali sonček, Glasbene urice (Miren), Športno gibalne urice (Kostanjevica), 

trenutno začeto mentorstvo dvema dijakinjama, sodelovanje z zunanjimi ustanovami – Zdravstveni dom 

(zobki), Hiša Dobre volje, Policija, Gasilci itd.  

Kljub vsemu, s čemer smo se letos srečali, smo s strani ravnateljice prejeli pohvalo glede odličnih rezultatov 

tako dela šole in vrtca, šolsko leto je bilo uspešno zaključeno. Pohvale so se vrstile tudi s strani 

predstavnikov sveta staršev. Obenem pa so sledila tudi mnenja in predlogi, glede pohvale učencem, ne 

samo na rezultate ocen, ampak tudi glede na ostale dosežke, ki jih beležijo. Pojavilo se je tudi vprašanje 

glede zimske šole v naravi in glede na morebitno vnovično ponovitev šolanja na daljavo. Ravnateljica je 

večkrat omenila in se opravičila, za nastale nevšečnosti, ki so se pojavljale ob šolanju na daljavo, saj so se 

tudi sami strokovni delavci s tam srečevali prvič. Omenila je, da so priprave na morebitno ponovitev šolanja 

na daljavo, v polnem teku. Dotaknila se je tudi teme glede sodelovanja učiteljev in staršev, saj se dogaja da 

so nekateri starši do svojih otrok preveč zaščitniški, kar se pa potem rado pokaže pri vsakodnevnem delu 

učitelja z otrokom in samem spoštovanju do učiteljev.  

Predsednik Sveta staršev se je ravnateljici in pomočnici ravnateljice za vrtce zahvalil za izčrpno poročilo 
in predlagal sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 

Svet staršev se je seznanil z realizacijo LDN za preteklo šolsko leto za šolo in vrtec. 

Poročilo o realizaciji LDN 2019/20 in seznam dosežkov v preteklem šolskem letu se objavita na spletni 
strani šole. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 5 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 (šola in vrtec)  

Sprejem in potrditev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 (šola in vrtec)  

S strani ravnateljice je bil predstavljen Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: LDN 
2020/21), ki je razviden na spletni strani Osnovne šole Miren.  

Podrobneje je bilo dodatno omenjeno, da sta bili šoli, zaradi njene gradnje in selitev v različne okoliške 

objekte – s strani ministrstva, dodeljeni dve spremljevalki otrok.  

Obetajo se zanimiva predavanja z izbranimi predavatelji.  

Pogovorne ure – zaradi trenutne situacije, so priporočene pogovorne ure učiteljev in staršev prek video 

kanalov.  

V letošnjem šolskem letu OŠ Miren (skupaj s podružnicami), obiskuje 397 otrok, 11 otrok se šola na domu. 

Učencem, ki se ukvarjajo z dejavnostmi športa in s kulturnimi dejavnostmi, je omogočena tudi pridobitev 

statusa učenca športnika in status učenca kulturnega umetnika.  

Dnevno se v šoli pripravi okrog 800 obrokov hrane.  

Daljša razprava je potekala tudi glede šolskega sklada za šolo, na katerega se lahko obrnejo starši, ki se 

znajdejo v težavah. S strani ravnateljice, je bilo poudarjeno, da beležijo precej neplačnikov obveznosti. Tudi 

v tem primeru, lahko starši zaprosijo za pomoč – direktno gospo ravnateljico, prek obrazca, ki ga je mogoče 

pridobiti na spletni strani šole in kjer je zagotovljena anonimnost. Predstavnike Sveta staršev naproša, da 

starše o tej možnosti tudi obvestijo.  

V razpravi ob predstavitvi predloga LDN 2020/21 za vrtec, smo se dotaknili ur odpiranja in zapiranja vrtca 

(predvsem enote Opatje selo), kjer so tudi pozvali uslužbence šole, glede večjega interesa vpisa otrok v 

vrtec. Saj po besedah prisotnih, veliko staršev iz občine Miren Kostanjevica, vozi otroke v vrtec v Novo 

Gorico, prav zaradi samega urnika vrtca v občini. S strani gospe Ksenije Korče, je bilo poudarjeno – starši naj 

bi vsako leto prejemali vprašalnik/anketo, kdaj želijo v naslednjem šolskem letu predati v varstvo vrtca 

svoje otroke. In na podlagi večine odgovorov, določijo uro prihoda in odhoda v vrtec.  

Pojavil se je tudi apel s strani strokovnih uslužbencev vrtca – ko se otroka najavi, da bo vrtec obiskoval v 

času šolskih počitnic, praznikov, ipd.. Se starše tudi naproša, da se to dejansko izvede in svojega 

prijavljenega otroka v vrtec tudi pripeljejo. Večkrat se je namreč zgodilo, da so s strani vodstva vrtca imeli 

organizirano ekipo strokovnih uslužbencev in sam potek dela, vendar prijavljenih otrok v vrtcu ni bilo. S tem 

naprošajo vse starše, za večje spoštovanje in upoštevanje dogovorjenega.  

Čas šolski počitnic in razdelitev dela v vrtcu Miren in Bilje – omenjen morebiti neprimeren čas za odprtje vrtca 
v Biljah, v mesecu avgustu, ko naj bi bilo pretoplo in otroci nimajo tam sence. Medtem, ko so razmere za delo 
v poletnih mesecih v vrtcu Miren boljše, zaradi boljše ozelenitve dvorišča vrtca.  

Po razpravi so člani Sveta staršev soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

SKLEP 

Sprejem Letnega delovnega načrta šole in vrtca je soglasno sprejet s strani udeležencev. 

Poročilo o realizaciji DN in seznam dosežkov v preteklem šolskem letu se objavita na spletni strani šole.  
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Ad 6 

Obravnava predloga in potrditev sprememb Vzgojnega načrta šole in Pravil hišnega reda 

Ravnateljica je predstavila predlog Vzgojnega načrta šole in Pravil hišnega reda s predlaganimi spremembami.  

Objavljen bo na spletni strani Osnovne šole Miren, saj je dodanih nekaj točk.  

Med njimi tudi vzgojni ukrep - dovoljeno poseganje v lastnino učenca – vpogled v omarice učenca.  

Kot novost se ob odprtju nove šole, omenja tudi zopet uvedeno dežurstvo učencev zadnje tirade.  

Z otvoritvijo nove šole, se obeta tudi oddajanje telovadnice šole v najem, kjer bodo uporabniki primorani 
telovadnico pustiti v enakem stanju, kot so jo prejeli. 

 V razpravi so člani Sveta staršev izpostavili, da predloga Vzgojnega načrta šole ter Pravil hišnega reda nista 
bila pravočasno objavljena na spletni strani šole, kot je to bilo navedeno na vabilu za današnjo sejo, zato niso 
imeli časa in možnosti priprave na to točko. Podan je bil predlog, da se o tej točki člani Sveta staršev opredelijo 
na korespondenčni seji, po proučitvi predlaganih sprememb obeh obravnavanih dokumentov. 

Glede na izpostavljene zadržke za sprejem spremenjenih temeljnih dokumentov za delo v šoli,  so člani z 
večino izglasovali naslednji 

 

 

SKLEP 

Svet staršev bo o predlogu sprememb Vzgojnega načrta šole in Pravil hišnega reda glasoval na 
korespondenčni seji, ki bo predvidoma v roku 14 dni. 

 

 

Ad 7 

Volitev članov v svet zavoda, predstavnikov šole in vrtca v Komisijo za prehrano in člana za sprejem otrok 

v vrtec 

Predsednik sveta staršev je pojasnil, da je potrebno izbrati nove člane za predstavnike vrtca in matične ter 

podružnične šole, v Svet zavoda. Mandat dosedanjim članom preteče 20.11., do 06.11.. pa je potrebno 

izvoliti nove člane za dobo 4 let. Predsednik sveta staršev je pojasnil, da predstavnike staršev v svet zavoda 

izvoli svet staršev z liste kandidatov ter da kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta 

staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 

kandidaturo strinjajo. Voli se tri predstavnike staršev v Svet zavoda OŠ Miren in sicer za enote vrtca, 

podružnični šoli in matično šolo. 

Predlagani so bili naslednji kandidati za predstavnike staršev v Svet zavoda za sledeče mandatno obdobje: 
Urban Novak kot predstavnik staršev enot vrtcev OŠ Miren, Ivan Lavrenčič kot predstavnik staršev matične 
šole OŠ Miren in Martin Vončina kot predstavnik staršev podružničnih šol OŠ Miren. Kandidati so se strinjali 
s predlagano kandidaturo. 

Glasovanje je potekalo javno in člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji  
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SKLEP 

Za predstavnike staršev v Sveta zavoda OŠ Miren so izvoljeni: 

- Urban Novak, predstavnik staršev enot vrtcev OŠ Miren, 

- Ivan Lavrenčič, predstavnik staršev matične šole OŠ Miren in 

- Martin Vončina, predstavnik staršev podružničnih šol OŠ Miren. 

 
Njihovi mandati trajajo do konca mandata Sveta zavoda OŠ Miren. 

 

Izvolitev članov – predstavnikov šole in vrtca v Komisijo za prehrano 

Ravnateljica je pojasnila, da je potrebno v komisijo z prehrano imenovati dva predstavnika staršev, in sicer 

enega za vrtec in enega za šolo. Komisija se imenuje za obdobje enega leta.  

Za predstavnika staršev v komisiji sta bila predlagana, g. Pavel Pahor za šolo in g. Simon Razpotnik za vrtec.  

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji  

SKLEP 

Za člana komisije za šolsko prehrano se imenujeta g. Pavel Pahor za šolo in g. Simon Razpotnik za vrtec 

 

Izvolitev člana – za sprejem otrok v vrtec 

Ravnateljica je pozvala člane Sveta staršev k imenovanju člana Komisije  za sprejem otrok v vrtec (morebitno 
obravnavanje vlog staršev). Za članico komisije za sprejem otrok v vrtec je bila predlagana ga. Marjana 
Batistič. Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji  

SKLEP 

Za članico sprejema otrok v vrtec se imenuje ga. Marjana Batistič 

 

Ad 8 in 9 

Predlogi, vprašanja in razno 

Na gospo ravnateljico je bilo naslovljeno vprašanje s strani predstavnice staršev 5. razreda glede odpovedi 
Šole v naravi za 5. razred in nepravočasnega odgovora ali bo šola v naravi izpeljana ali ne. Starši so namreč 
odgovor na omenjeno vprašanje, videli šele na spletni strani šole dne 30.08.2020. Ravnateljica je podala 
odgovor, da je bila Šola v naravi, zaradi trenutnega zagotavljanja zdravstvenih varnostnih ukrepov, 
prestavljena na pomladni čas. 

Predstavniki staršev enot vrtca so izpostavili problem, da niso pravočasno prejeli obvestila o zaprtju enote 
vrtca v Kostanjevici med poletnimi počitnicami in so otroka dobronamerno peljali v zaprt ter obstali pred 
zaprtimi vrati vrtca v Kostanjevici.  

Ravnateljici  je bilo postavljeno tudi vprašanje glede povprečja uspehov učencev šole v lanskem šolskem letu. 
Ravnateljica je obljubila, da bomo odgovor prejeli naknadno.  
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Ravnateljica je podala tudi informacijo o datumu predvidene otvoritve nove šole v Mirnu dne 07.10.2020 in 
datum začetka pouka v novi šoli, predvidoma že s ponedeljkom 12.10.2020. 

Vsi prisotni člani Sveta staršev smo se strinjali z objavo svojih elektronskih naslovov ob razpošiljanju 
komunikacij (vabil, drugih gradiv), za potrebe delovanja Sveta staršev. 

 

Ad 10 

Hišni red OŠ Miren 

Ker do sedaj šola ni imela hišnega reda je s strani vodstva šole prišlo do pobude o osnovanju hišnega reda 

na šoli. Predstavniki v svetu staršev so se strinjali, da se dobi osnutek dokumenta v vpogled in o njem 

odločamo na korespondenčni seji. 

SKLEP 

Svet staršev bo o potrditvi Hišnega reda OŠ Miren glasoval na korespondenčni seji, ki bo predvidoma v 

roku 14 dni. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:25h 

 

Zapisala: Svetlana Rakita 

Ivan Lavrenčič, l.r. 

Predsednik Sveta staršev OŠ Miren 

Overovateljici zapisnika: 

Karmen Budin, l.r. 

 

Anja Pagon, l.r. 

 

 

 

 

 


