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ZAPISNIK
16. seje Sveta zavoda Osnovne šole Miren, ki je bil 21. 1. 2019, ob 17.00 v učilnici
številka 17.
Prisotni:
- predstavniki delavcev : Almira Batistič, Mateja Pirc, Lavro Gimpelj, Irena Faganeli,
Marta Petrović
- predstavniki ustanovitelja: Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih
- predstavniki staršev: Šalini Mozetič Goljevšček, Tina Cijan, Helena Pikula
- ostali prisotni: ravnateljica Nikolaja Munih, pomočnik ravnateljice Maksi Rutar,
pomočnica ravnateljice za vrtce Ksenija Korče, računovodkinja Majda Obreza,
- opravičeno odsotni: Mariza Skvarč, sindikalna zaupnica Mojca Šinigoj
Sejo je vodil predsednik sveta Sebastjan Mozetič. Člane in ostale prisotne je najprej
pozdravil.
K točki 1
Prisotnih je bilo 10 članov, svet je bil sklepčen. Predsednik sveta zavoda je predlagal,
da se na dnevni red doda še ena točka, točka 5, spremembe in dopolnitev Poslovnika
Sveta zavoda OŠ Miren. Točka 5, razno, se premakne na točko 6.
Člani sveta zavoda so predlog soglasno sprejeli.
SKLEP 95/2018
Svet zavoda je sklepčen. Sprejet je naslednji dnevni red:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 15. seje z dne 29. 11. 2018
3. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje z dne 11. 1. 2019
4. Obravnava in sprejem finančnega načrta Osnovne šole Miren za leto 2019
5. Obravnava in potrditev sprememb Poslovnika sveta zavoda Osnovne šole
Miren
6. Razno
K točki 2
Predlagan je bil popravek zapisnika 15. seje sveta zavoda. V besedilu točke 2 se
popravi, Sebastjan Mozetič je povedal, da je revizorko povabil svet zavoda na željo
župana, z besedilom, Sebastjan Mozetič je povedal, da je revizorko povabil
predsednik sveta zavoda na željo župana. V besedilu točke 6 se svinjska malica ali
kosilo nadomesti s svinjino.
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Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 96/2018
Sprejme se zapisnik 15. seje sveta zavoda s popravki.
K točki 3
V zapisniku se navede predlagane člane upravnega odbora šolskega sklada Osnovne
šole Miren.
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 97/2018
Sprejme se zapisnik 3. korespondenčne seje sveta zavoda s popravki.
K točki 4
Ravnateljica in računovodkinja sta predstavili finančni in kadrovski načrt Osnovne šole
Miren za leto 2019. Računovodkinja je odgovorila na postavljena vprašanja.
Gospo Šalini Mozetič Goljevšček je zanimalo, kako so urejene zaposlitve preko javnih
del. Menila je, da bi lahko svet zavoda kontaktiral občino in jo seznanil s težavami.
Ravnateljica je povedala, da se v letošnjem letu občina ne planira prijaviti na razpis
zaposlovanja oseb preko javnih del.
Vsi člani so se strinjali, da je potrebno občini predstaviti problematiko.
Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 98/2018
Potrdi se Finančni načrt Osnovne šole Miren za leto 2019.
K točki 5
Gospa Šalini Mozetič Goljevšček je pripravila dva primera sprememb 65. člena
Poslovnika sveta zavoda Osnovne šole Miren.
Gospa Marta Petrović je predlagala, da se Poslovnik sveta zavoda Osnovne šole Miren
spremeni tako, da se v 65. členu doda nov 4. odstavek, ki se glasi: »Najpozneje v
osmih dneh po seji sveta zavoda se sprejete odločitve in sklepe objavi na šolski spletni
strani.«
Člani sveta so se s predlogom strinjali.
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Člani so soglasno sprejeli
SKLEP 99/2018
Sprejete odločitve in sklepi sveta zavoda se objavijo na šolski spletni strani,
najpozneje v osmih dneh po vsaki seji.
K točki 6
Ravnateljica je povedala, da bo glede na situacijo znotraj šole, potrebno prevetriti
notranje pravilnike šole. Pravilniki se že pregledujejo znotraj aktivov šole.
Gospoda Vojka Urdiha je zanimalo, če je mogoče ravnateljica seznanjena s kakšno
novostjo glede gradnje šole. Ravnateljica je obrazložila, da novosti ni. Projekt bo s
strani občine javno predstavljen konec februarja. Župan si želi, da bi se z gradnjo
začelo spomladi. Ravnateljica je povedala, da bo narejen varnostni načrt, kar je pri
tako velikem projektu zelo pomembno.
Ravnateljica je svet seznanila tudi z novim načinom pridobivanja revizorske hiše, ki bi
v tem letu opravila revizijo poslovanja šole. Svet je tudi seznanila glede dolgov staršev
in ukrepa, ki ga je sprejela šola. Otroci, katerih starši nimajo poravnanih svojih
obveznosti, se ne bodo mogli udeležiti nadstandardnih dejavnosti šole. Gospo Šalini
Mozetič Goljevšček je zanimalo, kako lahko šolski sklad nudi pomoč učencem.
Računovodkinja je obrazložila, da šolski sklad lahko pokriva le stroške za
nadstandardni program šole. Stroškov šolskih malic in kosil staršem ne pokriva.
Vsakemu učencu je lahko nudena pomoč v enkratnem znesku v višini 42,00 eur. V
enem letu lahko en učenec prejme pomoč v višini 84,00 eur. V kolikor se ta znesek
preseže, je potrebno to sporočiti davčni upravi.
Seja sveta zavoda se je zaključila ob 18.03
Miren, 21. 1. 2019
Številka: 900-1/2018/35
Zapisala:
Majda Obreza
Sebastjan Mozetič,
predsednik Sveta Zavoda OŠ Miren

