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SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE MIREN 
5291 MIREN 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
8. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 17. 2. 2022, ob 18.30 preko zoom-a. 
 
Prisotni člani: 

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

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

Ostali prisotni:  mag. Nikolaja Munih, prof. def., ravnateljica, Majda Obreza, računovodkinja 
in Mojca Šinigoj, sindikalna zaupnica. 
 
Opravičili so se: Laura Čermelj, predstavnica delavcev in Jasmina Mihelj Marušič, 
predstavnica ustanovitelja. 
 
Ad/1 
 
Sejo vodi predsednica sveta zavoda Danijela Kosovelj, ki člane najprej pozdravi in navzoče 
seznani, da sta odsotnost opravičili Laura Čermelj, predstavnica delavcev in Jasmina Mihelj 
Marušič, predstavnica ustanovitelja. 
 
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 8. sejo sveta zavoda: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. seje sveta zavoda z dne 6. 1. 2022 
3. Obravnava in potrditev Finančnega in kadrovskega načrta OŠ Miren za leto 2022 
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 53/2020 
Svet zavoda je sklepčen. Prisotnih je 9 članov. 
 
Dnevni red za 8. sejo sveta zavoda je sledeči: 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. seje sveta zavoda z dne 6. 1. 2022 
3. Obravnava in potrditev Finančnega in kadrovskega načrta OŠ Miren za leto 

2022 
4. Razno 
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Svet zavoda ja soglasno, z 9 glasovi ZA, potrdil predlagani dnevni red. 
 
Ad/2 
 
Danijela Kosovelj prisotne člane vpraša, ali se strinjajo z Zapisnikom 7. seje sveta zavoda z 
dne 6. 1. 2022? Pripomb ni bilo. Vsi prisotni člani sveta zavoda so z dvigom roke potrdili, da 
se strinjajo s potrditvijo  zapisnika 7. seje sveta zavoda. 
 
SKLEP 54/2020 
Člani sveta zavoda so soglasno, z 9 glasovi ZA, potrdili zapisnik 7. redne seje sveta 
zavoda, ki je potekala 6. 1. 2022. 
 
Ad/3 
 
Predsednica sveta zavoda navzoče seznani, da prehajamo na 3. točko dnevnega reda in 

besedo preda Majdi Obreza. 

 

Majda Obreza navzoče zelo podrobno seznani z viri financiranja, stroški in  finančnim 

načrtom OŠ Miren za leto 2022.  

Vire financiranja za poslovanje šole sestavljajo:  

- proračunska sredstva 

MIZŠ nam zagotavljajo sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke, materialne 

stroške, regresirano prehrano učencev, učbeniški sklad, šolo v naravi za učence 5. 

razreda in sredstva za vrtce. V letu 2021 nam je financiralo  tudi sredstva za zaščitno 

opremo. 

- občinska sredstva  

Občina Miren-Kostanjevica nam v okviru sredstev za izvajanje dodatnega programa 

zagotavlja sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke, sredstva za materialne 

stroške, ki so določeni na podlagi števila oddelkov in učencev v posameznem 

šolskem letu, zagotavlja sredstva za šport, prevoze učencev, regresirano prehrano 

učencev v kolikor se za to pojavi potreba, pokriva stroške uporabe telovadnice v 

Biljah ter revizijo poslovanja. V pretežni meri financira tudi predšolsko vzgojo (68%), 

poleg plačil staršev (21%), druge občine (5%) in MIZŠ (6%).   

- prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 

Ti prihodki predstavljajo sredstva, ki jih pridobimo z zaračunavanjem malic, kosil, 

popoldanskih malic in obogatitvenih dejavnosti po programu letnega delavnega 

načrta staršem oz. skrbnikom naših otrok in učencev. 

- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

Zavod je registriran tudi za izvajanje storitev menze in zato prodaja kosila zaposlenim 

zavoda in zunanjim odjemalcem.  

Pove, da smo s 1. oktobrom povišali cene storitev. 
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Pojasni postavke stroškov in pove, da so na eni strani višji zaradi stroškov blaga (povišanje 

cen energentov), nabave delovnih oblek za hišnike, čistilke in kuharje ter nabave dotrajanih 

kuhinjskih pripomočkov. Na drugi strani pa so se stroški storitev znižali zaradi tega, ker je 

šola z januarjem prešla na brezpapirno pošiljanje položnic za opravljene storitve (položnice 

pošiljamo po elektronski pošti ali direktno v banko). Znižali so se tudi sodni stroški in stroški 

plač (v letu 2021 se je upokojilo veliko zaposlenih in smo porabili veliko sredstev za izplačilo 

odpravnin). 

Kadrovski načrt niso veliko spreminjali v primerjavi z lanskim letom, saj planirajo isto število 

oddelkov v šoli in vrtcu. 

 

Majda Obreza pove, da planiramo poslovno leto 2021 zaključiti s pozitivnim rezultatom. 

Navzoče seznani, da smo v januarju 2022 prejeli na račun veliko sredstev zaradi plačila 

storitev. 

 

Danijela Kosovelj se Majdi Obreza zahvali za izčrpno predstavitev Finančnega in 

kadrovskega načrta Osnovne šole Miren za leto 2022 in besedo da ravnateljici. 

 

Ravnateljica vse lepo pozdravi. 

 

Pove, da bomo dobili 15.000,00 eur, ki jih bomo porabili za sanacijo najnujnejših 

investicijskih del: 

- sanacija klimata v kuhinji Miren bo najzahtevnejša, saj prezračevanje ne funkcionira 

in se posledično nabirata zelo velika vlažnost in plesnive obloke na stenah kuhinje. 

O tem smo bili večkrat opozorjeni s strani služb, ki kontrolirajo ustreznost prostorov 

in higienske minimume. Poleg tega pa tudi otežujejo delo zaposlenih. 

- sanacije oken, ki je nismo uspeli realizirati v lanskem letu 

- sanacija stavbe v vrtcu Bilje 

- sanacija talnih oblog v vrtcu Kostanjevica 

 

Danijela Kosovelj se ravnateljici zahvali za predstavitev in navzoče seznani, da kdor želi 

besedo naj to nakaže z dvigom roke. 

 

Ivan Lavrenčič prosi za pojasnilo investicijskih odhodkov. 

 

Majda Obreza mu zadevo pojasni. 

 

Ivan Lavrenčič se zahvali za pojasnilo. 

 

Danijela Kosovelj navzoče vpraša, ali ima še kdo kakšno vprašanje. 

 

Nives Zelenjak pove, da bi bilo dobro navesti, da je na podstrešju POŠ Kostanjevica učilnica. 
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Danijela Kosovelj da besedo Martinu Vončina. 

 

Martina Vončina zanima, kaj predstavljajo stroški za nabavo drobnega potrošnega materiala 

v kuhinji v višini 350,00 eur in ali je to dovolj. 

 

Majda Obreza mu pojasni, da je to dovolj sredstev, saj to predstavlja le nabavo drobnega 

materiala, kot so plastične posode za shranjevanje hrane, plastične sklede za solato in 

podobno. 

 

Danijela Kosovelj da besedo Suzani Černe. 

 

Suzana Černe pove, da je bila neskončno zadovoljna, ker je bil Finančni in kadrovski načrt 

Osnovne šole Miren za leto 2022 tak kot mora biti. Pove, da ji v primeru pojava kakšne 

nepredvidene zadeve to sporočimo in bo naše potrebe posredovala naprej, tako, da nam 

bodo na občini skušali ugoditi. 

Vesela je tudi, da telovadnica hitro raste in bodo mladi dobili prostor. 

Ravnateljici želi, da bi se pozdravila. 

Vsem prisotnim se zahvali in jih pozdravi. 

Suzana Černe zapusti sejo ob 19.00. 

 

Danijela Kosovelj navzoče člane vpraša, ali se strinjajo s predlogom Finančnega in 

kadrovskega načrta Osnovne šole Miren za leto 2022? 

 

Vsi člani sveta zavoda se strinjajo s predlogom Finančnega in kadrovskega načrta Osnovne 

šole Miren za leto 2022. 

 

SKLEP 55/2020 

Člani Sveta zavoda OŠ Miren so soglasno  z 8 glasovi ZA potrdili Finančni in kadrovski 

načrt Osnovne šole Miren za leto 2022. 

 

Majda Obreza vse prisotne pozdravi in zapusti sejo ob 19.08. 

 

Ad/4 

 

Danijela Kosovelj navzoče seznani, da prehajamo na 4. točko dnevnega reda Razno in 

navzoče vpraša, ali ima kdo kakšno vprašanje? 

 

Ivana Lavrenčič zanima zakaj učenci niso dobili obvestila ob koncu ocenjevalnega obdobja? 

 

Ravnateljica pove, da so bili na upravi šole in računalničarka odsotni. 
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Pove, da je bila sama danes odsotna in da bo jutri na šoli podpisala Obvestila ob koncu 

ocenjevalnega obdobja, katera bodo učenci prinesli domov. 

Starši so dobili pisno obvestilo, da bodo učenci naslednji dan prinesli Obvestila ob koncu 

ocenjevalnega obdobja domov. 

 

Starši so povabljeni na pogovorne ure, ker so predvsem na predmetni stopnji nekateri starši, 

ki se jih v letošnjem šolskem letu še niso udeležili. 

 

Ivana Lavrenčič zanima, kako je z vpisom v 1. razred? 

 

Ravnateljica mu pojasni, da je vpis v 1. razred v teku. Oba svetovalna delavca in tudi sama 

so bili na bolniški odsotnosti. 

Starši bodo o vpisu obveščeni. 

Ravnateljica nadaljuje in navzoče seznani, da so pisma za vpis v 1. razred odposlali iz 

svetovalne službe v ponedeljek, 14. 2. 2022. 

 

Vpis v vrtec bodo začeli realizirati po zimskih počitnicah, saj je delavka na bolniški 

odsotnosti. 

 

Ivana Lavrenčič zanima delovanje šolske svetovalne službe. Pove, da so se starši 

pogovarjali o tem, da jih določene stvari motijo, da ni vse tako kot bi moralo biti.  

 

Ravnateljica pove, da se z njim strinja. Nadaljuje, da ji iz šolske svetovalne službe poročajo 

vse, kaj se dogaja in meni, da je potrebno konkretno povedati kaj starše moti. 

 

Danijela Kosovelj vskoči v pogovor in pove, da smo na predhodni seji predlagali, da bomo 

pripravili poročilo o delu šolske svetovalne službe, a bi to temo obravnavali na naslednji seji 

sveta zavoda. 

 

Ravnateljica nadaljuje in navzoče seznani, da vsa obvestila glede predstavitev srednjih šol, 

ki jih prejmemo na našo šolo posredujemo staršem. Ravno tako bodo učenci odnesli domov 

vpisno dokumentacijo, ki jo bodo izpolnjeno prinesli na šolo in jo v šolski svetovalni službi 

pregledali ali je pravilno izpolnjena in šele nato jo bomo iz šole poslali naprej. 

 

Ivan Lavrenčič se ravnateljici zahvali za pojasnila. 

 

Martin Vončina pove, da je bil v torek na roditeljskem sestanku 7.a razreda. Isti dan je 

potekal tudi roditeljski sestanek 7.b razreda. Ena od tem na roditeljskem sestanku je bila 

tudi varnost učencev na šoli. Bil je presenečen, ko je izvedel, kaj se na šoli dogaja in se 

sprašuje ali so učenci varni, ko so na šoli? Ravnateljico sprašuje, ali je pomislila, da bi se 

za ta namen vključilo varnostnika na šoli? Ve namreč, da je to povezano s stroški in ga 

zanima če so zakonske možnosti za to opcijo? Govora je bilo namreč o nožih, metanju 
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kamenja. Meni, da v primeru, ko učiteljski zbor ne more zagotoviti ustreznega varnostnega 

nivoja bi moral razmišljati o varnostniku. Pove, da je bil zelo presenečen nad slišanim in je 

zato zelo zaskrbljen. 

 

Ravnateljica pove, da zelo obžaluje omenjeni dogodek. Z obema sodelavkama se je 

pogovorila o smiselnosti njene prisotnosti na roditeljskem sestanku, vendar sta obe učiteljici 

menili, da to ni potrebno. Učiteljici sta zelo odgovorni in kompetentni, da sta sestanek izvedli 

sami. 

 

Ravnateljica pove, da kjer so otroci je vedno možnost medsebojnega »ravsanja«. Opaža, 

da prihaja do zelo velike senzibilnosti, kaj je in kaj ni nasilje.  

 

Navzoče seznani, da so v ta primer vključili Center za socialno delo in policijo. Nadaljuje z 

obrazložitvijo, da se pri otrocih, kjer se pojavljajo velika vedenjska odstopanja, žal tudi starši 

nezainteresirani in ne sodelujejo. Pove, da sta bila oba starša pri njej na razgovoru. 

 

Ravnateljica pove, da je vedno bilo medvrstniško nasilje. 

Opaža se vandalizem na šolskem inventarju in je težko priti stvarem do dna, kjer starši niso 

kooperativni in kjer starši ščitijo svoje otroke. »Tak učenec« velikokrat pritegne na svojo 

stran še kakšnega učenca. 

V šoli smo v takih situacijah velikokrat prepuščeni sami sebi. 

 

Starši velikokrat minimizirajo težo nekega dejanja svojega otroka. 

 

Ravnateljica predlaga staršem, naj v primeru takega dogodka delujejo pomirjujoče. 

 

Ravnateljica prisotne seznani, da imamo na šoli zaposleno spremljevalko otrok, ki nam jo 

financira MIZŠ. Njena naloga je med drugim, da pričaka otroke na avtobusni postaji. 

 

Ivan Lavrenčič bi dopolnil glede odzivnosti. Pove, da bolj hitro kot se bomo odzvali, prej 

bomo probleme rešili. Zanima ga, kaj je šola pripravljena storiti na preventivi? 

 

Martina Vončina zanima: glede na slišano na roditeljskem sestanku, nespoštljivo oziroma 
na trenutke neprimerno rokovanje učencev z inventarjem in manj primerno njihovo 
obnašanje v šoli, ali so morebiti naredili kakšno "oceno tveganja", na podlagi katere bi 
morebiti sprejeli ukrepe, ki bi dodatno zaščitil učence, strokovne delavce in ne na zadnje 
tudi šolsko opremo/inventar.  
 

Ravnateljica pojasni, da varnostnika na šoli nismo predvideli; tudi zaradi problematike 

financiranja. Do konca gradnje šole imamo na šoli zaposleno spremljevalko učencev. Naši 

učenci obvladajo strategijo izogibanj. 

Vse težave nasilništva so bolj zaznane na predmetni stopnji. 

Pove, da starši terorizirajo našega strokovnega delavca. 
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Danijela Kosovelj se zahvali za obrazložitev. Pove, da je to tema o kateri se da še govoriti. 

 

Danijela Kosovelj  navzoče vpraša, ali ima še kdo kakšno vprašanje, dilemo? 

Ker ni bilo več vprašanj, Danijela Kosovelj predlaga, da sejo zaključimo. 

Navzoče seznani, da se predvideva naslednja seja v 1. tednu marca in upa, da bo potekala 

v živo. 

 

Danijela Kosovelj se vsem prisotnim zahvali za udeležbo in sodelovanje. 

 

Ravnateljica prosi Danijelo Kosovelj, ali je lahko bolj natančna glede termina naslednje seje, 

saj je to obdobje po počitnicah. 

 

Urban Novak pove, da bo v tednu po šolskih počitnicah odsoten in se seje ne bo mogel 

udeležiti. 

 

Danijela Kosovelj pove, da se seja lahko zamakne za en teden in bo poskrbela, da se bomo 

terminsko uskladili. 

 

Mariza Škvarč pove, da smo veliko poslušali o nasilju. Na šoli deluje tim učiteljev, ki skuša 

vzpostaviti bolj mirno okolje. Pohvaliti mora strokovne delavke, ki sodelujejo na različnih 

projektih. 

 

Danijela Kosovelj se ponovno vsem zahvali za prisotnost in sodelovanje, ter želi lahko noč. 

 

Seja se je zaključila ob 19.57. 

 

 
Evidenčna št.: 900-5/2020/59 
 
 
 
Zapisala: 
Darija Mavrič 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Danijela Kosovelj, l.r. 

            predsednica Sveta zavoda OŠ Miren                                 


