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SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE MIREN 
5291 MIREN 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
12. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v torek, 13. 12. 2022, ob 18.00 v učilnici št. 8. 
 
Prisotni člani: 

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

- predstavniki ustanovitelja: Jasmina Mihelj Marušič in Mariza Skvarč, 
- predstavniki staršev: Ivan Lavrenčič, Urban Novak in Martin Vončina. 

Ostali prisotni:  mag. Nikolaja Munih, prof. def., ravnateljica in Mojca Šinigoj, sindikalna 
zaupnica. 
 
Opravičili so se: Neža Stubelj, predstavnica delavcev in Suzana Černe, predstavnica 
ustanovitelja. Slednja je pisno pojasnila, da ji zaradi funkcije podžupanje Občine Miren-
Kostanjevica preneha mandat predstavnice ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole 
Miren. 
 
Ostali odsotni: / 
 
 
Ad/1 
 
Sejo vodi predsednica sveta zavoda Danijela Kosovelj, ki člane najprej pozdravi in navzoče 
seznani, da je odsotnost opravičila Neža Stubelj, predstavnica delavcev ter, da  Suzana 
Černe, predstavnica ustanovitelja ne bo več članica sveta zavoda, ker ima funkcijo 
podžupanje Občine Miren-Kostanjevica. 
 
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 12. sejo sveta zavoda: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 15. 11. 2022  
3. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/2022 
4. Postopek za imenovanje ravnatelja – informacija 
5. 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 78/2020 
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 9 članov. 
 
Dnevni red za 12. sejo sveta zavoda je sledeči: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 15. 11. 2022  
3. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/2022 
4. Postopek za imenovanje ravnatelja – informacija 
5. 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 8. korespondenčne 
seje sveta zavoda z dne 15. 11. 2022. Pripomb ni bilo. Vsi prisotni člani sveta zavoda so z 
dvigom roke potrdili, da se strinjajo s potrditvijo  zapisnika 8. korespondenčne seje sveta 
zavoda. 
 
SKLEP 79/2020 
Svet zavoda je soglasno, z 9 glasovi ZA, potrdil zapisnik 8. korespondenčne seje 
sveta zavoda z dne 15. 11. 2022. 
 
 
Ad/3 
 
Predsednica sveta zavoda navzoče seznani, da prehajamo na 3. točko dnevnega reda in 

besedo preda ravnateljici. 

 

Ravnateljica pove , da je tim za samoevalvacijo deloval celotno šolsko leto 2021/2022 in 

predstavi poročilo dela.  

Poudari predvsem: 

- pozitivno klimo znotraj enote 

- pripravili so sociograme, ki bi bili v pomoč vzgojiteljicam in učiteljicam pri delu z otroci 

in učenci in katerega cilj je prepoznati otroke in učence, ki so izključeni iz družbe 

- članice tima so izvedle interno izobraževanje 

- nabor različnih socialnih iger, ki so bile podane razrednikom za izvedbo v razredu 

- učitelji pozdravljajo način dela s sociogrami 

- ugotovili so, da učitelji na razredni stopnji vključujejo igre za druženje med učenci v 

večji meri kot učitelji na predmetni stopnji. 

- pretok informacij med učitelji je dober 

 

Imajo tudi svoj slogan, ki se glasi: SKUPAJ RASTEMO POD ENO STREHO. 
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Tim za samoevalvacijo nadaljuje s svojim delom tudi v novem šolskem letu 2022/2023. 

Sociograme naj bi letos izvajale učiteljice in vzgojiteljice. 

 

Martina Vončina zanima, ali je potrebno potrditi samoevalvacijsko poročilo. 

 

Mariza Skvarč pojasni, da ima samoevalvacijsko poročilo zelo velik pomen za šolo in 

predlaga, da se dobi samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/2022 in plan oziroma 

akcijski načrt za šolsko leto 2022/2023 na vpogled. 

 

Danijela Kosovelj pove, da bodo gradivo poslali. 

 

SKLEP 80/2020 

Ravnateljica je Svet zavoda Osnovne šole Miren seznanila s samoevalvacijskim 

poročilom za šolsko leto 2021/2022. 

 

 

Ad/4 

 

Danijela Kosovelj navzoče seznani, da s 1. julijem 2023 poteče mandat ravnateljici. 

Članom sveta zavoda razdeli gradivo v katerem je pojasnjen potek postopka volitev novega 

ravnatelja, ki ga na kratko tudi povzame: 

- svet zavoda sprejme sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja 

- določiti je potrebno pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta, druge neobvezne 

vsebine in  način objave 

- pove roke v katerih je potrebno določene dejavnosti opraviti 

Navzoče člane vpraša, kako predlagajo nadaljnje dejavnosti glede te zadeve. 

 

Mariza Skvarč pove, da se postopki običajno pričnejo 6 mesecev pred potekom mandata. 

 

Ivan Lavrenčič in Jasmina Mihelj Marušič predlagata, da bi se s postopki pričelo v januarju 

2023. 

 

Danijela Kosovelj vpraša za konkreten datum. 

 

Jasmina Mihelj Marušič predlaga teden po 16. januarju. 

 

SKLEP 81/2020 

Predsednica sveta zavoda je predstavila postopek za imenovanje ravnatelja. 
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Ad/5 

 

Danijela Kosovelj da besedo ravnateljici. 

 

Ravnateljica pove, da mora svet zavoda potrditi letni načrt revidiranja. 

V letošnjem letnem načrtu notranje revizije se načrtuje izvedbo kontrol na področju: 

- vodenja evidenc zaposlenih 

- obračuna redne delovne uspešnosti zaposlenih 

- napredovanja zaposlenih v plačne razrede 

- krogotoka dokumentov 

Revizorka bo en dan prisotna na šoli. 

 

Ravnateljica pojasni, da je bilo letos ocenjevanje javnih uslužbencev izvedeno do februarja, 

samo napredovanje v plačne razrede pa v decembru, skladno s spremembami po navodilih 

Ministrstva za javno upravo. 

Ravnateljica je svet zavoda seznanila s področji revidiranja, po opravljeni reviziji pa jih bo 

tudi z rezultati revizije. 

Revizijo bo opravila revizorska družba Zavod algoritem, ki je opravila revizijo tudi v zadnjih 

dveh letih. Pove, da moramo ponovno izbrati novo revizijsko družbo, ki bo storitev opravila 

kvalitetno in tudi cenovno sprejemljivo. Potrebno je pridobiti tri ponudbe, na razpisu pa bo 

lahko kandidirala tudi obstoječa revizorska družba. 

 

SKLEP 82/2020 

Ravnateljica je seznanila svet zavoda z načrtom notranjega revidiranja za leto 2022. 

 

Ravnateljica pove, da smo v letu 2022 občinska sredstva porabili za nabavo opreme in 

posodobitev kuhinje v Biljah. 

Poleg tega nas je Občina ustanoviteljica v novembru seznanila, da imamo na razpolago 

dodatnih 6.000,00 eur. S temi sredstvi smo nabavili in popravili mehanizme oken na Osnovni 

šoli Miren ter nakupili potrebna nadomestna orodja oziroma pripomočke, ki so dotrajani za 

potrebe hišnikov. 

 

Ravnateljica pove, da je župana seznanila z nadaljnjimi potrebami. Župan ji je povedal, kaj 

bodo lahko realizirali in na tej podlagi bodo na šoli pripravili finančni načrt za leto 2023. 

 

Navzoče seznani, da bi bilo potrebno: 

- zamenjati dotrajan klimat v kuhinji Miren (velika investicija) 

- temeljito sanirati kuhinji v Kostanjevici in Mirnu. Zadeve bodo urejali stopenjsko, saj 

je odvisno od ustanoviteljice. 

- izvesti zvočno izolacijo stropa v kuhinji 

- postaviti nadstrešek za dostavo v kuhinji 
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- urediti nov arhiv, ker je sedanji v zelo slabem stanju. Poleg tega v obstoječem arhivu 

zmanjkuje prostora, ker je po novem zakonu veliko gradiva potrebno trajno hraniti. 

- urediti atrij na igrišču v vrtcu (postavka se pojavlja vsaj že dve leti). Župan je 

investicijo odobril, tako, da jo bodo vključili v letošnji finančni načrt. 

- urediti prostor za vrtčevske rekvizite 

- sanirati (popraviti in pobarvati) fasado, ki jo je v preteklosti zamakala streha na 

podružnici v Kostanjevici 

- montirati senčila v knjižnici, učilnicah in telovadnici 

- v vrtcu v Kostanjevici namestiti ograjo na nivojski zid (na Občini so z zadevo 

seznanjeni) 

- sanirati vse žaluzije v Biljah 

- urediti in pobarvati fasado v Biljah 

- sanirati ograjo ob regionalni cesti 

- sanirati atrij v vrtcu Bilje 

- posodobiti računalniško opremo, učila in pripomočke 

- posodobiti orodja za čiščenje in vzdrževanje objekta 

- nabaviti klime za učilnice v starem delu šole 

- urediti igrišča vrtcev in šol 

- nabaviti nov šolski kombi za prevoz učencev, saj je obstoječi iztrošen 

 

Ravnateljica zaključi, da so potrebe in zahteve velike in občina nima neomejeno sredstev. 

 

Danijela Kosovelj se ravnateljici zahvali in povzame, da se je svet zavoda seznanil z 

investicijskim planom in da je bila po besedah ravnateljice tudi Občina že seznanjena z njim. 

 

Ivan Lavrenčič pohvali, da se je omogočilo možnost doniranja sredstev tudi v šolski sklad, 

vendar pripomne, da na povabilu na spletni strani ni navedene davčne številke šole. 

 

Ravnateljica razloži, da je davčna številka na spletni strani šole, je pa res, da bi lahko bila 

napisana tudi na povabilu, zaradi boljše preglednosti. 

 

Zanima ga, zakaj vozači hodijo na avtobus po pločniku ob cesti in ne po stopnicah med 

telovadnico in parkiriščem pred občinsko stavbo, saj tam ni več gradbišča. 

 

Ravnateljica mu razloži, da je bilo stopnišče zaradi gradnje zaprto in so v ta namen učenci 

imeli in še imajo spremljevalca. 

 

Ivan Lavrenčič ima tudi pripombo na to, da avtobus še vedno ustavlja ob cesti na parkirišču 

pred občinsko stavbo. 

 

Ravnateljica mu razloži, da je lokacija ustavljanja avtobusa v domeni Občine. 
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Ivana Lavrenčiča moti in sprašuje zakaj se dejavnosti odvijajo ena za drugo – dva dni 

zaporedoma, naslednji dan pa sledijo preverjanja znanja. 

 

Ravnateljica mu pove, da smo za izvedbo dejavnosti odvisni od zunanjih izvajalcev, poleg 

tega pa je učiteljica želela urediti preverjanje pred odhodom na porodniški dopust. 

 

Ivan Lavrenčič tudi opozori, da v primeru odsotnosti posameznih učiteljev v urniku na e-

asistentu ni definirano ali je nadomeščanje ali zaposlitev. 

 

Ravnateljica mu pove, da bo na to opozorila sodelavko, ki to vnaša. 

 

Ivan Lavrenčič izpostavi »problem belega kombija«. Ne zdi se mu sprejemljivo, da so starši 

in najbrž tudi nekateri učitelji, prejeli obvestilo o dogodku s strani šole šele v petek ob 13.00 

uri za dogodek, ki se je zgodil v četrtek po pouku. 

 

Ravnateljica pove, da je odreagirala takoj, ko je bila o dogodku obveščena. V petek zjutraj 

je stopila v stik s policijo, ki ji je svetovala naj novice ne objavljamo javno, saj to povzroči 

preveč panike in posledično več škode kot koristi. Starši naj tudi sami pokličejo na policijo 

na številko 113. 

 

Ravnateljica pove, da mora biti otrok do neznancev vljuden z distanco. Šole je naredila vse, 

kar je bilo v njeni moči in ima s policijo odličen odnos. 

 

Ravnateljica poudari, da določene objave staršev na Facebooku, vezane tudi na predhodno 

vprašanje, škodijo ugledu šole in okolice, ter tudi nje kot ravnateljice. 

 

Ivana Lavrenčiča zanima v kakšni fazi je zadeva  trenutno. 

 

Ravnateljica pove, da policija zadevo preiskuje. 

 

Marizo Skvarč zanima, kako so odreagirali starši in ostali otroci. 

 

Laura Čermelj pove, da so učencem svetovali, naj gredo domov v skupinah. Med otroci je 

zavladala panika, še posebej med občutljivejšimi in niso želeli iti sami domov. Nekaterih 

otrok pa se ni dotaknilo. Učitelji so se z otroci o tem pogovarjali. 

 

Nives Zelenjak pove, da je na podružnični šoli Kostanjevica odšla vodja Irena Faganeli po 

razredih in otroke seznanila s situacijo. Poskušala jih je pomiriti in povedala, da vsak bel 

kombi še ne pomeni nevarnosti. Pove, da se je o tem potrebno pogovarjati z otroci četudi 

jih je strah. 
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Danijela Kosovelj navzoče seznani, da so se takšne stvari dogajale tudi v preteklosti. 

Poudari, da se časi spreminjajo in ne smemo pozabiti, da živimo ob meji z Italijo. Pove, da 

je starše zajel strah, kar je normalno in v tem primeru so starši tisti, ki prvi potrebujejo pomoč, 

da se najprej oni pomirijo in potem sami delujejo pomirjujoče na otroke. Otroke moramo 

izobraziti, da se ne smejo pogovarjati s tujci. 

 

Ravnateljica pove, da je potrebno ravnati preventivno, da je potrebno otroke ozaveščati. 

 

Danijela Kosovelj navzoče vpraša, če ima še kdo kakšno vprašanje. Vprašanj ni bilo. 

 

Danijela Kosovelj se vsem navzočim zahvali za prisotnost ter želi lep december in lepe 

praznike, v novem letu pa vse dobro in da bi dobro komunicirali. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.00 

 
Evidenčna št.: 900-5/2020/80 
 
 
Zapisala: 
Darija Mavrič 
 
 
 
   
                                                                                           Danijela Kosovelj, l.r. 
            predsednica Sveta zavoda OŠ Miren                                 


