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SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE MIREN 
5291 MIREN 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
6. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 30. 9. 2021, ob 18.00 uri v avli Osnovne 
šole Miren. 
 
Prisotni člani: 

- predstavniki delavcev OŠ Miren: Laura Čermelj, Danijela Kosovelj, Neža Stubelj, 
Nives Zelenjak in Snježana Zupan,  

- predstavniki ustanovitelja: Suzana Černe, 
- predstavniki staršev: Ivan Lavrenčič, Urban Novak in Martin Vončina. 

Ostali prisotni: mag. Nikolaja Munih, prof. def., ravnateljica, Andreja Levstik, pomočnica 
ravnateljice za šolo, Ksenija Korče, pomočnica ravnateljice za vrtec in Lučana Petrovčič, 
predsednica šolskega sklada. 
Opravičili so se: Mariza Škvarč, predstavnica ustanovitelja, Jasmina Mihelj Marušič, 
predstavnica ustanovitelja in Mojca Šinigoj, sindikalna zaupnica. 
 
Ad/1 
 
Sejo vodi predsednica sveta zavoda Danijela Kosovelj, ki člane najprej pozdravi.  
 
Predsednica sveta zavoda ugotovi, da je prisotnih 9 članov in s tem je sklepčnost 
zagotovljena. 
Predsednica prebere dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 6. sejo sveta zavoda: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda z dne 1. 7. 2021  
3. Šolski sklad, predstavi Lučana Petrovčič, predsednica šolskega sklada 
4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21, predstavita 

Andreja Levstik, pomočnica ravnateljice za šolo in Ksenija Korče, pomočnica 
ravnateljice za vrtec 

5. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 (šola in 
vrtec), predstavi mag. Nikolaja Munih, prof. def., ravnateljica 

6. Potrditev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 
7. Kadrovske in organizacijske spremembe na šoli, predstavi mag. Nikolaja Munih, 

prof. def., ravnateljica 
8. Razno 

 
Danijela Kosovelj navzoče člane sveta zavoda vpraša, ali ima kdo pripombe na predlagani 
dnevni red oziroma ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
Danijela Kosovelj ugotavlja, da ni pripomb na predlagani dnevni red. 
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SKLEP 42/2020 
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 9 članov. 
 
Dnevni red za 6. sejo sveta zavoda je sledeči: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda z dne 1. 7. 2021  
3. Šolski sklad, predstavi Lučana Petrovčič, predsednica šolskega sklada 
4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21, 

predstavita Andreja Levstik, pomočnica ravnateljice za šolo in Ksenija Korče, 
pomočnica ravnateljice za vrtec 

5. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 (šola 
in vrtec), predstavi mag. Nikolaja Munih, prof. def., ravnateljica 

6. Potrditev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 
7. Kadrovske in organizacijske spremembe na šoli, predstavi mag. Nikolaja 

Munih, prof. def., ravnateljica 
8. Razno 

 
Svet zavoda ja soglasno, z 9 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red. 
 
Ad/2 
 
Danijela Kosovelj prisotne člane vpraša, ali se strinjajo z Zapisnikom 5. seje sveta zavoda z 
dne 1. 7. 2021. Pripomb ni bilo. Vsi prisotni člani sveta zavoda so z dvigom roke potrdili, da 
se strinjajo s potrditvijo  zapisnika 5. seje sveta zavoda. 
 
SKLEP 43/2020 
Člani sveta zavoda so soglasno, z 9 glasovi ZA, potrdili zapisnik 5. redne seje sveta 
zavoda, ki je potekala 1. 7. 2021. 
 
Ad/3 
 
Danijela Kosovelj navzoče seznani, da članom Upravnega odbora šolskega sklada Osnovne 
šole Miren letos poteče triletni mandat. Besedo da Lučani Petrovčič, predsednici upravnega 
odbora. 
 
Lučana Petrovčič, predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, je 

člane Sveta zavoda Osnovne šole Miren seznanila, da 2. februarja 2022 članom UOŠS 

poteče triletni mandat. V skladu z 18. členom Pravilnika o delovanju šolskega sklada je kot 

predsednica dolžna, da najkasneje 90 dni pred potekom mandata odbora opozori Svet 

staršev OŠ Miren in Svet zavoda OŠ Miren, da predlagata nove predstavnike. Nov odbor 

mora biti potrjen najkasneje 15 dni pred potekom mandata odbora (to je do 18. januarja 

2022).  

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od tega so trije predstavniki zavoda, ki 

jih predlaga svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda, in štirje predstavniki staršev, ki 

jih predlaga svet staršev izmed staršev otrok vključenih v zavod. Opozorila je, da je pri 

sestavi odbora potrebno upoštevati enakomerno zastopanost vseh enot zavoda.  
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Celoten, 7-članski odbor, potrdi Svet staršev. Člani odbora so imenovani za tri leta in so po 

izteku mandata lahko ponovno imenovani, vendar največ tri mandate zaporedoma.  

 

SKLEP 44/2020 

Člani Sveta zavoda Osnovne šole Miren so se seznanili s potekom volitev novih 

članov Upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Miren. 

 
Ad/4 
 
Ksenija Korče predstavi realizacijo Letnega delovnega načrta za vrtec. 
Navzoče seznani, da vrtec deluje v 10 oddelkih na štirih lokacijah: Miren, Bilje, Kostanjevica 
na Krasu in Opatje selo. 
Pove, da je z oktobrom 2020 zaradi epidemiološke situacije s Covid-19 vrtec deloval samo 
na lokaciji v Mirnu. Obiskovalo ga je med 10 in 24 otrok.  
Kljub situaciji so v decembru izvedli obdarovanje otrok. 
S skupinami se je ohranjal stik preko e-asistenta. 
Po prihodu vseh otrok v vrtec je delo potekalo v mehurčku. 
Proti koncu šolskega leta so organizirali plavalni tečaj v Novi Gorici. 
Izvajali so obogatitveni program: bralno značko, zlati sonček, plavalni tečaj in prebiranje 
pravljic v italijanskem jeziku. 
Navzoče seznani, da so bili oddelki polni, razen v Kostanjevici na Krasu, kjer je bilo še nekaj 
prostih mest. 
 
Suzana Černe pove, da je bilo glede na situacijo veliko narejenega. 
 
Danijela Kosovelj se Kseniji Korče zahvali za predstavitev in preda besedo Andreji Levstik. 
 
Andreja Levstik pove, da so delovali v 23 oddelkih v treh enotah: Miren, Bilje in Kostanjevica 
na Krasu. 
Pove, da je bila v oktobru otvoritev prizidka  šole. 
Glede na predlansko leto je v lanskem letu šolanje na daljavo bolje steklo. Veliko učiteljev 
je učencem nudilo dodatno pomoč. 
Na šoli je bil en oddelek nujnega varstva v katerega sta bila vključena dva učenca. 
V nadaljevanju, ko so se na šolo vrnili vsi učenci je delo potekalo v mehurčkih. Za učence, 
ki so bili v karanteni je potekalo delo na daljavo. 
Natančno predstavi uspeh po oddelkih in analizo uspeha. 
Pove, da je bil v vsakem razredu organiziran vsaj en roditeljski sestanek, kjer je bila 
udeležba med 68% in 100%, malo manjša pa je bila odzivnost na govorilnih urah. 
Nadalje prisotne seznani z udeležbo oziroma sodelovanjem in doseženimi rezultati na 
projektih (16 od tega 3 mednarodni), natečajih (9 od tega 2 mednarodna) in tekmovanjih ter 
izvedenimi dobrodelnimi akcijami. Izvedli so tudi kolesarski izpit za učence 5. in 6. razreda, 
ter bralno značko iz slovenskega in angleškega jezika. 
S prodajo odsluženih športnih rekvizitov so zbrali 630 eur. 
V času epidemije, ko ni bilo pouka so na šoli kuhali kosila tudi za zunanje odjemalce 
(socialna kosila in srednješolci). 
 
Danijela Kosovelj prisotne vpraša, če ima kdo še kakšno vprašanje. 
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Suzana Černe pove, da se v vrtcu in na razredni stopnji veliko dela. Vidi pomanjkanje dela 
z nadarjenimi učenci in dvig uspeha na predmetni stopnji. 
 
SKLEP 45/2020 
Svet zavoda se je seznanil s poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2020/2021. 
 
Ad/5 
 
Danijela Kosovelj navzoče seznani, da sledi predstavitev Letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2021/2022. Besedo da ravnateljici. 
 
Ravnateljica vse navzoče pozdravi in pove, da je bil predlog Letnega delovnega načrta že 
poslan na vpogled vsem članom sveta staršev in sveta zavoda. Prisotne seznani, da je bila 
seja sveta staršev že izvedena in na njej so obravnavali predlog Letnega delovnega načrta 
ter ga dopolnili. 
Pove, da so izbrali predstavnike sveta staršev šole in vrtca za novo šolsko leto 2021/2022 
in na 1. seji sveta staršev tudi izbrali predsednika in namestnico sveta staršev ter 
zapisničarko. 
Natančneje predstavi in pojasni dopolnjen predlog Letnega delovnega načrta.  
Pove, da so imenovali nove člane kolegija. 
Pove, da je govorila z županom glede sanacije in širitve vrtca. 
Navzoče seznani s prostorsko stisko na šoli, saj učitelji nimajo kabineta za delo,  pouk športa 
pa se ob slabem vremenu odvija v avli šole. 
Posebej izpostavi in predstavi: izbirne predmete, dneve dejavnosti, neformalne oblike dela, 
tradicionalni slovenski zajtrk, teden otroka, individualno strokovno pomoč, delo z učenci s 
posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi učenci, šolo v naravi, NPZ (v letošnjem letu bo 
dodatni predmet angleščina), sodelovanje v projektih, tekmovanja (datumi so v naprej znani, 
razen za športna tekmovanja), izobraževanje pedagoških delavcev in ostalih zaposlenih, 
sodelovanje v projektu neodvisen.si (8. in 9. razred). 
Pove, da bo imela letos nenapovedane hospitacije. 
Pove, da so v Biljah težave z varno potjo v šolo, medtem, ko se bo tematika v Mirnu urejala 
kasneje, in sicer, ko bo gradnja šole zaključena. 
 
Ivana Lavrenčič zanima, kje se je zataknilo, da projekt Peš bus ne deluje. 
 
Ravnateljica pove, da je mogoče težava tudi pri prostovoljcih, vendar ona tega ne ve 
zagotovo. 
Ravnateljica navzoče vpraša, če ima kdo še kakšno vprašanje. 
 
Suzana Černe pove, da je predlagan Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 zelo bogat 
in želi, da bodo učenci in učitelji ostali v šoli in ga uspeli realizirati. 
Podpira izobraževanje vseh zaposlenih. 
 
Ravnateljica se zahvali g. Martinu Vončini za pobudo, da bi zaprosili za donacijo 
računalniške opreme. Pove, da smo pridobili 6 rabljenih in 2 nova računalnika. Slednja nam 
je podarilo podjetje Goinfo d.o.o. iz Nova Gorice. Dobili pa bomo tudi računalnike na podlagi 
projekta SIO-2020. 
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Danijela Kosovelj navzoče vpraša, če je kakšna pripomba na osnutek Letnega delovnega 
načrta.  
 
Pripomb ni bilo. 
 
SKLEP 46/2020 
Svet zavoda OŠ Miren se je seznanil s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2021/2022 za šolo in vrtec. 
 
Ad/6 
 
Danijela Kosovelj navzoče člane vpraša, če se strinjajo s predlogom Letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2021/2022. 
 
Navzoči člani ga soglasno potrdijo. 
 
SKLEP 47/2020 
Svet zavoda OŠ Miren je soglasno, z 9 glasovi ZA, sprejel Letni delovni načrt za šolsko 
leto 2021/2022. 
 
Ad/7 
 
Danijela Kosovelj da besedo ravnateljici, ki bo predstavila kadrovske in organizacijske 
spremembe na šoli. 
 
Ravnateljica prisotne natančno seznani s kadrovskimi in organizacijskimi spremembami, ki 
so se odvijale v zadnjem mesecu na šoli (upokojitve, nove zaposlitve, prerazporeditve 
delavcev, porodniški dopusti, nepričakovane odpovedi zaposlenih delavcev, prošnja za 
skrajšan delovni čas zaposlenega delavca, nadomeščanja zaradi nepričakovane odpovedi) 
in pove, da je šola v velikem kadrovskem primanjkljaju. 
Navzoče seznani, da je problem pri zaposlovanju tehničnega kadra, saj so vsi na minimalni 
plači. 
Pove, da nam je MIZŠ za čas gradnje šole odobril spremljevalca učencev. 
S 1. 10. 2021 prične z delom za skrajšan delovni čas 4 ure na delovnem mestu 
računalničarja prerazporejeni delavec. 
 
Danijela Kosovelj se ravnateljici zahvali za pojasnila. 
 
Suzana Černe vpraša ravnateljico, koliko zaposlenih je na šoli cepljenih. 
 
Ravnateljica pove, da je na šoli 60% zaposlenih cepljenih in prebolelih. 
 
Suzano Černe zanima, zakaj smo se za zaposlitev v šolski svetovalni službi odločili za profil 
pedagoga in ne psihologa. 
 
Ravnateljica ji pojasni, da so večkrat objavili razpis za profil psihologa in nikoli ni bilo 
prijavljenega primernega kandidata. Pove, da nekatere šole niti nimajo zaposlenega 
psihologa, polega tega pa je na tem delovnem mestu že delno zaposlen inkluzivni pedagog 
in delno psiholog. 
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Suzana Černe pove, da se z izborom ne strinja. 
 
Danijela Kosovelj navzoče vpraša, če je še kakšno vprašanje. 
 
Vprašanj ni bilo. 
 
SKLEP 48/2020 
Svet zavoda OŠ Miren se je seznanil s kadrovskimi in organizacijskimi spremembami 
na šoli. 
 
Ad/8 
 
Danijela Kosovelj pove, da je MIZŠ spremenilo ceno malic tako, da so se podražile za 0,10 
eur. Glede na dejstvo, da je MIZŠ spremenilo ceno malic, so se na šoli odločili, da dvignejo 
ceno vseh obrokov za 0,10 eur, razen popoldanske malice, ki se dvigne za 0,05 eur. Cene 
ostalih storitev ostanejo nespremenjene. 
 
Danijela Kosovelj navzoče člane vpraša, če se strinjajo s predlaganim Sklepom o cenah 
malic in kosil za učence, zaposlene, zunanje odjemalce, o ceni uporabe šolskih prostorov in 
o ceni drugih storitev.. 
 
Navzoči člani ga soglasno potrdijo. 
 
SKLEP 49/2020 
Svet zavoda OŠ Miren je soglasno, z 9 glasovi ZA, sprejel predlog Sklepa o cenah 
malic in kosil za učence, zaposlene, zunanje odjemalce, o ceni uporabe šolskih 
prostorov in o ceni drugih storitev. 
 
Danijela Kosovelj prebere pismo Lare Spinazzola naslovljeno na Svet zavoda OŠ Miren. 
Razprave ni bilo. 
 
Nives Zelenjak poda predsedniku sveta staršev dobronamerno prošnjo, da se informacije, 
ki se posredujejo na svetu staršev preveri, ali pa naj se po podaji informacij pove, da le-te 
niso preverjene. 
 
Danijela Kosovelj se vsem navzočim zahvali za prisotnost in sodelovanje ter vse lepo 
pozdravi. 
 
Seja se je zaključila ob 20.45. 
 
Evidenčna št.: 900-5/2020/54 
 
Zapisala: 
Darija Mavrič 
 
 
                                                                                           Danijela Kosovelj, l.r. 

            predsednica Sveta zavoda OŠ Miren                                 


