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OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140 5291 Miren

Telefon: (05)330 24 70

Fax: (05)330 24 81

SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE MIREN
5291 MIREN
ZAPI S N I K
7. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 6. 1. 2022, ob 18.00 uri v učilnici št. 8.
Prisotni člani:
- predstavniki delavcev OŠ Miren: Danijela Kosovelj, Laura Čermelj, Neža Stubelj in
Snježana Zupan,
- predstavniki ustanovitelja: Mariza Škvarč,
- predstavniki staršev: Ivan Lavrenčič, Urban Novak in Martin Vončina.
Ostali prisotni: Andreja Levstik, pomočnica ravnateljice za šolo.
Opravičili so se: Nives Zelenjak, predstavnica delavcev, Suzana Černe, 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 in vošči vse
dobro v novem letu in želi, da bi uspešno vodili svet zavoda.
Predsednica sveta zavoda ugotovi, da je prisotnih 8 članov in s tem je sklepčnost
zagotovljena.
Predsednica prebere dnevni red, ki je bil predlagan na vabilu za 7. sejo sveta zavoda:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda z dne 30. 9. 2021
3. Predlog predstavnikov zavoda OŠ Miren za člane upravnega odbora Šolskega
sklada OŠ Miren
4. 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.
SKLEP 50/2020
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 8 članov.
Dnevni red za 7. sejo sveta zavoda je sledeči:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda z dne 30. 9. 2021
3. Predlog predstavnikov zavoda OŠ Miren za člane upravnega odbora Šolskega
sklada OŠ Miren
4. Razno

www.os-miren.si
OSNOVNA ŠOLA MIREN
os-miren@os-miren.si
Miren 140 5291 Miren Telefon: (05)330 24 70 Fax: (05)330 24 81
Svet zavoda ja soglasno, z 8 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red.
Ad/2
Danijela Kosovelj prisotne člane vpraša, ali se strinjajo z Zapisnikom 6. seje sveta zavoda z
dne 30. 9. 2021. Pripomb ni bilo. Vsi prisotni člani sveta zavoda so z dvigom roke potrdili,
da se strinjajo s potrditvijo zapisnika 6. seje sveta zavoda.
SKLEP 51/2020
Člani sveta zavoda so soglasno, z 8 glasovi ZA, potrdili zapisnik 6. redne seje sveta
zavoda, ki je potekala 30. 9. 2021.
Ad/3
Danijela Kosovelj navzoče seznani, da so na šolo prispele tri podpisane izjave oziroma
soglasja strokovnih delavcev šole za kandidaturo za člana v Upravnem odboru šolskega
sklada OŠ Miren, in sicer: Teje Volk iz matične šole Miren, Klarise Terčon iz podružnične
šole Kostanjevica in Mojce Ivanc iz vrtca Bilje.
Danijela Kosovelj navzoče vpraša, ali se strinjajo s predlaganimi kandidati.
Člani se soglasno strinjajo.
SKLEP 52/2020
Člani sveta zavoda potrjujejo kandidatke Tejo Volk, Klariso Terčon in Mojco Ivanc za
člane Upravnega odbora šolskega sklada Osnovne šole Miren.
Ad/4
Andreja Levstik pove, da se ravnateljica opravičuje, ker se seje ne more udeležiti in v njenem
imenu vošči vsem vse dobro v novem letu.
Danijela Kosovelj pove, da je dobila na e-mail anonimno obvestilo podpisano samo z imeni,
v katerem je navedeno, da bi se morali zapisniki sej sveta zavoda prej objavljati na spletni
strani šole.
Danijela Kosovelj navzoče seznani, da v 62. členu poslovnika sveta zavoda piše, da se
zapisniki sej potrjujejo na naslednji seji sveta zavoda, se objavijo na spletni strani šole in
posredujejo v vednost ustanoviteljici – na občino.
Ivan Lavrenčič pove, da so bile pripombe staršev na delo svetovalne službe na dveh
področjih:
1. poklicno usmerjanje in svetovanje za nadaljne izobraževanje,
2. pomoč učencem (DSP in ISP).
Andreja Levstik pove, da delo teče normalno.
Mariza Škvarč navzoče seznani, da imajo srednje šole že objavljene dneve odprtih vrat, v
svetovalni službi pa še niso posredovali datumov učencem.
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Andreja Levstik pojasni, da svetovalna služba koordinira individualno strokovno pomoč.
Pove, da ima veliko učencev veliko število ur dodatne strokovne pomoči. Učenec lahko gre
iz razreda le, kadar izvaja DSP mobilna izvajalka.
Navzoče seznani, da je MIZŠ odobrilo povečan obseg dela šolske svetovalne službe.
Mariza Škvarč da pobudo, da bi se spremljalo delovanje šolske svetovalne službe.
Danijela Kosovelj predlaga, da se o tem informira ravnateljico in pripravi poročilo o delovanju
šolske svetovalne službe za prihodnjo sejo sveta zavoda.
Danijela Kosovelj se navzočim zahvali za prisotnost in vse lepo pozdravi.
Seja se je zaključila ob 18.45.
Evidenčna št.: 900-5/2020/57

Zapisala:
Darija Mavrič

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

