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ZAPISNIK
konstitutivne seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 24. 11. 2020, ob 18.00 v 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: ravnateljica Nikolaja Munih, predsednica volilne komisije Marta Pavlin,
dosedanji predsednik sveta zavoda Sebastjan Mozetič, zapisnikarka seje Darija Mavrič.
- opravičili so se: /
Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Vodenje seje je do potrditve članov nove sestave sveta zavoda prevzel Sebastjan Mozetič.
Navzoče je najprej pozdravil.
K točki 1
Sebastjan Mozetič je prebral dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za sejo sveta zavoda.
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje novega Sveta zavoda OŠ Miren
3. Predlogi in pripombe.
Prisotnih je bilo 11 članov, svet je bil sklepčen.
Sebastjan Mozetič je prisotne vprašal, ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Člani so se
soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom.
SKLEP 1/2020
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 11 članov.
Navzoči so soglasno, z 11 glasovi ZA potrdili dnevni red.
K točki 2
Sebastjan Mozetič je predstavil nove člane sveta zavoda, ki jih je imenoval Občinski svet Občine
Miren-Kostanjevica: Suzano Černe, Jasmino Mihelj Marušič in Marizo Skvarč ter predstavnike
staršev: Ivana Lavrenčič, Martina Vončina in Urbana Novak. Sebastjan Mozetič je besedo predal
Marti Pavlin, predsednici volilne komisije OŠ Miren.

www.os-miren.si
os-miren@os-miren.si

OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140 5291 Miren

Telefon: (05)330 24 70

Fax: (05)330 24 81

Marta Pavlin je povedala, da se je na šoli volilo 5 predstavnikov delavcev za člane sveta zavoda in
na predhodnih volitvah izvoljene člane predstavi:
1. dva predstavnika strokovnih delavcev matične OŠ Miren: Laura Čermelj in Danijela Kosovelj
2. en predstavnik podružničnih šol: Nives Zelenjak
3. en predstavnik vrtcev: Neža Stubelj
4. en predstavnik upravno-tehničnega osebja: Snježana Zupan
Sebastjan Mozetič je navzočim povedal, da na podlagi 5. člena Poslovnika o delu sveta zavoda vodi
sejo sveta zavoda do izvolitve novega predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oz.
novoimenovani član sveta zavoda.
Novim članom sveta zavoda je zaželel konstruktivnega sodelovanja ter uspešno delo in jih pozval,
da naj imajo vedno v mislih, da delajo v prid otrokom.
Tudi Marta Pavlin je novim članom zaželela uspešno delo v dobro vseh.
Marta Pavlin in Sebastjan Mozetič sta za tem pozdravila navzoče in zapustita sejo.
Vodenje seje prevzame najstarejši član novega Sveta zavoda OŠ Miren.
Danijela Kosovelj je prisotne seznanila, da je najstarejša članica in prevzame vodenje seje.
Predlagala je, da se potrdijo mandati vseh izvoljenih članov Sveta zavoda OŠ Miren. Mandat članov
Sveta zavoda OŠ Miren traja od 24. 11. 2020 do 24. 11. 2024.

SKLEP 2/2020
24. 11. 2020 se konstituira nov svet zavoda. Novoizvoljeni člani sveta zavoda so:
- predstavniki zaposlenih v OŠ Miren: Laura Čermelj, Danijela Kosovelj, Neža Stubelj,
Nives Zelenjak in Snježana Zupan,
- predstavniki staršev: Ivan Lavrenčič, Urban Novak in Martin Vončina,
- predstavniki ustanovitelja: Suzana Černe, Jasmina Mihelj Marušič in Mariza Skvarč.
Verificiranje mandata: mandat članom sveta zavoda traja od 24. 11. 2020 do 24. 11. 2024.
Danijela Kosovelj je napovedala, da bodo prisotni v nadaljevanju izmed novoimenovanih članov
sveta zavoda izvolili predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda ter je navzoče nagovorila,
da predlagajo kandidate.
Suzana Černe, profesorica na Gimnaziji v Novi Gorici, je za predsednico sveta zavoda predlagala
Jasmino Mihelj Marušič. Poudarila je, da ni primerno, da je predsednik sveta zavoda učitelj šole. To
je utemeljila s tem, da je zunanji član veliko bolj nevtralen in ni obremenjen z odnosi v kolektivu.
Dodala je, da je naloga predsednika predvsem ta, da mirno in usklajeno vodi svet zavoda šole.
Nives Zelenjak, razredna učiteljica na podružnični šoli v Kostanjevici se je zahvalila Suzani Černe
za predlog in je za predsednico sveta zavoda predlagala Danijelo Kosovelj, ker je bila ravnateljica,
še prej pa učiteljica na razredni stopnji in vodja podružnične šole v Kostanjevici. Svoj predlog je
utemeljila s tem, da je zavod sestavljen iz sedmih enot: treh šol in štirih enot vrtca. Po njenem mnenju
Danijela Kosovelj pozna specifiko dela na vseh stopnjah, tako v vrtcu, razredni stopnji, kot tudi
predmetni stopnji in pozna tudi vse segmente dela na šoli, tako strokovnih delavcev kot tudi
tehničnega osebja. Povedala je, da svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt in vse akte in je prav, da
se poslovne akte usklajuje na šoli, kjer so vsi skupaj prisotni. Menila je tudi, da Danijela Kosovelj
zna to usklajevati in da je primerna kandidatka za vodenje Sveta zavoda.
Ivan Lavrenčič je prisotne seznanil, da je na spletni strani e-ravnatelj prebral mnenje, kot primeri
dobre prakse, da je bolje, da je predsednik sveta zavoda iz vrst predstavnikov delavcev, saj je v
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kolektivu več prisoten in na tekočem s problemi na šoli. Podal je mnenje, da podpira notranjega
člana za predsednika sveta zavoda.
Drugih predlogov za predsednika sveta zavoda OŠ Miren ni bilo in zato je Danijela Kosovelj izvedla
javno glasovanje z dvigom rok. Jasmina Mihelj Marušič je prejela 3 glasove, Danijela Kosovelj pa 8
glasov.
Danijela Kosovelj je navzoče seznanila, da imajo novo izvoljeno predsednico Sveta zavoda OŠ
Miren, Danijelo Kosovelj. Novo izvoljena predsednica sveta zavoda se je vsem zahvalila za izkazano
zaupanje in vsem ki so volili zanjo, ter je povedala, da si bo po najboljših močeh prizadevala za
dobrobit otrok in vseh zaposlenih na šoli.
Danijela Kosovelj je nadaljevala z vodenjem seje in je navzoče seznanila, da je potrebno izvoliti
namestnika predsednika sveta zavoda. Sama je predlagala Ivana Lavrenčiča, predstavnika staršev.
Predlog je utemeljila, da so starši dobro informirani z delom v svetu zavoda.
Drugih predlogov za namestnika predsednice sveta zavoda ni bilo.
Danijela Kosovelj je izvedla javno glasovanje za namestnika predsednice sveta zavoda z dvigom
rok. ZA Ivana Lavrenčič je glasovalo 11 članov sveta zavoda.
SKLEP 3/2020
Člani sveta zavoda so javno glasovali. Za predsednico Sveta zavoda OŠ Miren se izvoli
Danijela Kosovelj, za namestnika predsednice Sveta zavoda OŠ Miren pa Ivan Lavrenčič.
Danijela Kosovelj je bila izvoljena z 8 (osmimi) glasovi ZA, Ivan Lavrenčič pa z 11 glasovi ZA.
K točki 3
Suzana Černe je v imenu Občine Miren-Kostanjevica predsednici in namestniku predsednice
čestitala in želela, da bi delo opravljala v dobrobit otrokom te šole. Povedala je, da bo potrebno veliko
truda in dela za uspešno nadaljevanje poslovanja zavoda.
Ravnateljica je prosila za besedo. Nove člane je najprej lepo pozdravila in jim izrekla dobrodošlico v
tej vlogi na OŠ Miren. Povedala je, da si želi konstruktivnega sodelovanja v dobro šole in otrok,
odprtega pogovora in transparentnega medsebojnega sodelovanja.
Mariza Skvarč je prisotnim povedala, da je bila članica sveta zavoda že v predhodnem mandatu.
Povedala je, da je njihov cilj delovati v dobrobit otrok in si želi, da bi se učitelji in strokovni delavci
bolj posvečali otrokom.
Danijela Kosovelj je prisotne vprašala, ali želi še kdo imeti besedo, ker se ni nihče oglasil, je vse
prisotne lepo pozdravila in zaključila sejo.
Seja se je zaključila ob 18.45.
Evidenčna številka: 900-5/2020/1
Zapisala: Darija Mavrič

Danijela Kosovelj, l.r.
predsednica sveta zavoda

