
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 

 

             

 

 
Osnutki sklepov s 27. seje Sveta zavoda OŠ Miren z dne 20. oktober 
2020 
 
 
SKLEP 165/18 
Svet zavoda je bil sklepčen. Prisotnih je bilo 7 članov.  
Člani sveta zavoda so sprejeli spremembo dnevnega reda: 8 točko smo preložili na 5. 
točko. 
 
Dnevni red za 27. sejo Sveta zavoda je bil sledeči:  
 
1. Pozdravni nagovor predsednika sveta zavoda  
2. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

3. Potrjevanje sklepov zapisnika predhodne 26. seje sveta zavoda z dne 29. 9. 2020  

4. Poročilo o poteku priprav na volitve v svet zavoda (vabljena predsednica volilne 
komisije gospa Marta Pavlin)  

5. Pravilnik o varovanju dostojanstva na delovnem mestu v OŠ Miren oziroma Pravilnika 
o postopku razreševanja pritožb, ki jih obravnava svet zavoda  

6. Poročilo o dopolnitvah LDN za šolsko leto 2020/21, poročilo poda ravnateljica  

7. Poročilo o opravljenih in predvidenih aktivnostih v povezavi z morebitno neugodno 
epidemiološko situacijo, poročilo poda ravnateljica  

8. Potrditev Vzgojnega načrta šole, Pravil OŠ Miren in Hišnega reda  

9. Pregled aktivnosti sveta zavoda pred iztekom mandata  

10. Predlogi in vprašanja  

11. Razno  

Svet zavoda ja soglasno, s 7 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red.  
 
SKLEP 166/18 
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 26. seje sveta zavoda. 
 
SKLEP 167/18 
Svet zavoda je pod to točko sprejel: 
 

1. 

Sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev šole v svet zavoda št. 156/18 z dne 
15.9.2020 se v točki 5 spremeni tako, da se kot mesto glasovanja opredeli namesto 
tajništva šole, kabinet športa v pritličju oz. ena od prostih učilnic, ki ima dostop do 
interneta. 
 

2. 
V točki 6 se čas izvedbe predčasnih volitev spremeni, in sicer tako da bodo namesto 
med 7.00 in 12.00, le-te potekale med 7.00 in 10.00 uro v prostorih iz prejšnje točke 
tega sklepa. 
 

3. 
Ta sklep se objavi na oglasni deski OŠ Miren, podružničnih osnovnih šol in enotah vrtca. 
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SKLEP 168/18 
1. Svet zavoda je obravnaval in sprejel Pravilnik o postopku obravnavanja pritožb 
(prvotna oblika). Ta pravilnik ureja zgolj postopek dela sveta zavoda v primeru prejema 
pritožb, za katere je SZ kompetenten. Šest članov je bilo ZA, eden se je vzdržal. 
 
SKLEP 169/18  
Svet zavoda se je strinjal z dopolnitvami LDN – ja za šolsko leto 2020/21. 
 
SKLEP 170/18 
Svet zavoda se je seznanil s poročilom o opravljenih in predvidenih aktivnostih v 
povezavi z morebitno neugodno epidemiološko situacijo. 
 
SKLEP 171/18 
Svet zavoda sprejme vzgojni načrt in pravila OŠ Miren, bil je seznanjen s hišnim redom 
OŠ Miren. 
 
SKLEP 172/18 
Svet zavoda se je seznanil s poročilom z opravljenimi aktivnostmi tima za kakovost vrtca 
in šole v obdobju od maja 2020 do oktobra 2020 ter z načrti za naprej. 
 
 
 
Člani Sveta zavoda OŠ Miren ugotavljamo, da smo svoje delo strokovno in odgovorno 
opravljali v dobro zavoda. 
 
                                  
 
                                
                                                                                         Sebastjan Mozetič 
                  predsednik Sveta zavoda OŠ Miren, l.r. 

 
 


