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SVET ZAVODA OŠ MIREN 

 
 

Z A P I S N I K  
 

1. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila sklicana 14. 12. 2020.  
Sejo je sklicala predsednica sveta zavoda Danijela Kosovelj. 
Glasovanje je potekalo po elektronski pošti od torka, 15. decembra 2020, od 10.00 ure do četrtka, 
17. decembra 2020, do 12.00 ure.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta zavoda z dne 24. 11. 2020 
2. Soglasje za odlog priprave finančnega načrta do prejema izhodišč MIZŠ 

 
 
 
K točki 1 
 
Članica sveta zavoda je na osnutek zapisnika konstitutivne seje sveta zavoda imela pripombe, 
katere je predsednica sveta zavoda upoštevala in dopolnila zapisnik, ter dopolnjen zapisnik ponovno 
poslala članom sveta zavoda v potrjevanje. 
Na korespondenčni seji so se člani sveta zavoda opredelili za potrditev dopolnjenega zapisnika 
konstitutivne seje sveta zavoda z dne 24. 11. 2020 s POTRJUJEM ali NE POTRJUJEM. 
Prejete opredelitve, ki so se nanašale na nedopolnjen zapisnik so neveljavne. 
 
Do 17. 12. 2020 do 12.00 ure je svoje odgovore posredovalo sedem članov sveta zavoda. 
Opredeljenih je bilo sedem članov. POTRJUJEM je glasovalo sedem članov. 
Ena glasovnica je prispela po 12.00 uri in je zato neveljavna. 
 
SKLEP 4/2020 
Člani so s sedmimi glasovi POTRJUJEM potrdili dopolnjen zapisnik konstitutivne seje sveta 
zavoda z dne 24. 11. 2020. 
 
 
K točki 2 
 
Na korespondenčni seji so se člani sveta zavoda opredelili za  soglasje za odlog priprave finančnega 
načrta do prejema izhodišč MIZŠ s SOGLAŠAM ali NE SOGLAŠAM. 
Do 17. 12. 2020 do 12. ure je svoje odgovore posredovalo osem članov sveta zavoda. 
Opredeljenih je bilo osem članov.  SOGLAŠAM je glasovalo osem članov. 
 
SKLEP 5/2020 
Člani so z osmimi glasovi SOGLAŠAM potrdili soglasje za odlog priprave finančnega načrta 
do prejema izhodišč MIZŠ. 
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Evid. št.: 900-5/2020/3   
Miren, 17. 12. 2020 
 
Zapisala: 
Darija Mavrič 
      
                                                     

                                
                                                                     Danijela Kosovelj, l.r. 
                predsednica Sveta zavoda OŠ Miren 

                                 


