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Številka: 900-3/2018/2 
Datum: 26.9.2018 

 
 

Z A P I S N I K A 
1. seje Sveta staršev OŠ Miren, 

ki je bila v sredo, 26.9.2018, ob 17.00 v OŠ Miren, v učilnici št. 8. 

 
Prisotni člani: prisotnih 22 članov (kasneje se je pridružila še ena članica; lista 
prisotnosti je priloga tega zapisnika) 
Opravičeno odsotni: Alenka Bogataj, Slađana Despotović, Helena Pikula, Irena 
Albreht, Svetlana Rakita, Mateja Žvab, Irena Tomsič 
 

Ostali prisotni: 
- ravnateljica mag. Nikolaja Munih,  
- pomočnik ravnateljice za šolo Maksi Rutar,  
- pomočnica ravnateljice za vrtce Ksenija Korče,  
- predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren, Lučana 

Petrovčič. 
 

V skladu z drugim odstavkom 10. člena Poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Miren (v 
nadaljevanju: Poslovnika) je 1. sejo sklicala ravnateljica, mag. Nikolaja Munih. Člane sveta 
staršev je najprej lepo pozdravila in jim predstavila pomočnika ravnateljice za šolo in vrtec. 
Ravnateljica je članom sveta staršev povedala, da je svet staršev sestavljen tako, da ima v 
njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku 
oddelka.  
 

Ad 2 
Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

Ravnateljica je ugotovila, da je prisotnih 22 članov sveta staršev, kar pomeni, da je svet 
staršev sklepčen. 
 
Predlagala je razširitev dnevnega reda, in sicer s točko: 

- Seznanitev s potekom mandata članom Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne 
šole Miren 

 
Ravnateljica je še opozorila, da je potrebno v skladu s 36. členom Poslovnika izmed članov 
Sveta staršev imenovati zapisnikarja.  

 

Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

Za zapisnikarja se za celotni mandat Sveta staršev imenuje Teo Godnič.  

 
Glede na to, da na predlog dnevnega reda in predlagano razširitev dnevnega reda člani sveta 
staršev niso imeli pripomb, so člani soglasno sprejeli razširjen dnevni red 1. seje: 
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1. Pozdravni nagovor ravnateljice 
2. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
3. Seznanitev s potekom mandata članom Upravnega odbora Šolskega sklada 

Osnovne šole Miren 
4. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev ter zapisnikarja 
5. Volitve v svet zavoda 
6. Izvolitev članov - predstavnikov šole in vrtca v Komisijo za prehrano 
7. Pregled in realizacija LDN preteklega šolskega leta (poroča M. Rutar) 
8. Obravnava LDN za šolsko leto 2018/19 (predstavitev in diskusija) 
9. Pobude in vprašanja 
10. Razno 

 
Ad 3 

Seznanitev s potekom mandata članom Upravnega odbora 

Šolskega sklada Osnovne šole Miren 

Poročilo k 3. točki dnevnega reda je podala Lučana Petrovčič, predsednica Upravnega odbora 
Šolskega sklada (v nadaljevanju: UOŠS) Osnovne šole Miren, ki je člane Sveta staršev 
seznanila, da 2. februarja 2019 članom UOŠS poteče triletni mandat. V skladu z 18. členom 
Pravilnika o delovanju šolskega sklada je kot predsednica UOŠS dolžna, najkasneje 90 dni 
pred potekom mandata odbora, opozoriti Svet staršev in Svet zavoda, da predlagata nove 
predstavnike. Nov odbor mora biti potrjen najkasneje 15 dni pred potekom mandata odbora 
(to je do 18. januarja 2019).  
 
UOŠS ima sedem članov, od tega so trije predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda 
izmed strokovnih delavcev zavoda, in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev 
izmed staršev otrok vključenih v zavod. Opozorila je, da je pri sestavi odbora potrebno 
upoštevati enakomerno zastopanost vseh enot zavoda, kar pomeni, da mora biti en 
predstavnik staršev otrok Osnovne šole Miren, en predstavnik staršev otrok Podružnične 
osnovne šole Bilje, en predstavnik staršev otrok Podružnične osnovne šole Kostanjevica na 
Krasu in en predstavnik staršev otrok enot vrtcev. Poudarila je še, da člani podajo pisna 
soglasja ali pa ustna soglasja k imenovanju v UOŠS na sami seji sveta staršev.  
 
Svet staršev potrdi celoten, 7-članski odbor. Člani odbora so imenovani za tri leta in so po 
izteku mandata lahko ponovno imenovani, vendar največ tri mandate zaporedoma.  
 
V primeru prerazporeditve otroka v drugo enoto zavoda, lahko predstavnik staršev ostane član 
odbora do poteka mandata, za katerega je bil imenovan, zaželeno pa je, da je v času mandata 
člana njegov otrok učenec enote, za katero je bil član UOŠS imenovan.  
 
Ravnateljica je podala še dodatna pojasnila o delu šolskega sklada in čemu je le-ta namenjen. 
Ponovno je pozvala starše, naj se na sklad obračajo v primeru finančne stiske.  
 
Člani sveta staršev so sprejeli naslednji  
 
 
 

SKLEP 
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Svet staršev se je seznanil s potekom mandata članom Upravnega odbora Šolskega 
sklada Osnovne šole Miren. 

Ad 4 

Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev ter zapisnikarja 

Člani sveta staršev so zapisnikarja izvolili že pod točko 2 dnevnega reda. Ravnateljica je 
pojasnila, da predsednika sveta staršev in njegovega namestnika izvoli svet staršev izmed 
svojih članov. Kandidate za predsednika in namestnika predsednika predlagajo člani sveta 
staršev, ki so prisotni na seji. Predlagani kandidati morajo ustno potrditi, da soglašajo s 
predlogom za kandidaturo. Člani sveta staršev so se odločili za javno glasovanje. 
 

Za predsednico sveta staršev je bila predlagana Šalini Mozetič Goljevšček, za namestnika 
predsednika pa Ivan Lavrenčič. Oba kandidata sta ustno soglašala s kandidaturo. 
 
Člani sveta staršev so soglasno sprejel naslednji  

 
 

SKLEP 
 
Za šolsko leto 2018/2019 je  
- za predsednico Sveta staršev OŠ Miren izvoljena Šalini Mozetič Goljevšček, 
- za namestnika predsednice pa Ivan Lavrenčič.  
 
Ravnateljica je ugotovila, da je tako konstituiran svet staršev za tekoče mandatno obdobje 
in povabila predsednico sveta staršev, da prevzeme vodenje seje.  
 
 

Ad 5 
Volitve v svet zavoda 

Predsednica sveta staršev je pojasnila, da je enemu članu – predstavniku staršev enot vrtca 
v Svetu zavoda, prenehala funkcija pred potekom mandata, ker član v tem šolskem letu ni 
bil izvoljen za predstavnika oddelka vrtca in tako tudi ni več predstavnik v svetu staršev. 
Glede na navedeno je torej potrebno izvesti nadomestne volitve za predstavnika enot vrtcev 
v svetu zavoda, in sicer do zaključka mandata ostalih članov sveta zavoda.  
 
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da so na seji  navzoči 4 predstavniki oddelkov vrtca. 
Pojasnila je, da predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov ter 
da kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu 
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s 
kandidaturo strinjajo. Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov 
za člana sveta zavoda po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedno 
številko pred imenom kandidata za člana sveta zavoda, za katerega se želi glasovati. Za 
člana sveta zavoda je izvoljen kandidat, ki dobi največje število opredeljenih glasov prisotnih 
članov sveta staršev.  
 
Ravnateljica je predsednici predala pripravljeno gradivo za izvedbo volitev v svet zavoda. 
Glede na to, da je samo ena kandidatka soglašala s kandidaturo, je svet staršev soglasno 
sprejel sklep, da  glasovanje z glasovnicami ni potrebno, ampak bo glasovanje potekalo 
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javno. 
 
Vsa dokumentacija o poteku volitev se shrani v arhivu OŠ Miren. 

 
Člani sveta staršev so soglasno sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
Za predstavnika staršev v Svet zavoda OŠ Miren za enote vrtca je izvoljena Tina Cijan. 
Njen mandat traja do konca mandata Sveta zavoda OŠ Miren. 
 
 

Ad 6 

Izvolitev članov - predstavnikov šole in vrtca v Komisijo za prehrano 

Ravnateljica je pojasnila, da je potrebno v komisijo z prehrano imenovati dva predstavnika 
staršev, in sicer 1 za vrtec in 1 za šolo. Komisija se imenuje za obdobje enega leta. 

 
Za predstavnika staršev v komisiji sta bila predlagana Anja Pagon za šolo in Kristina Brovč 
Jelušič za vrtec. 

 
 
Člani sveta staršev so soglasno sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
Za člana komisije za šolsko prehrano se imenujeta Anja Pagon za šolo in Kristina 
Brovč Jelušič za vrtec. 
 
 

  Ad 7 
Pregled in realizacija LDN preteklega šolskega leta 

 
Pomočnik ravnateljice za šolo, g. Maksi Rutar je predstavil realizacijo LDN za šolo, pomočnica 
ravnateljice za vrtec, ga. Ksenija Korče pa za vrtec za preteklo šolsko leto. 
 
Pomočnik ravnateljice za šolo je izpostavil  dosežke na tekmovanjih, projekte, interesne 
dejavnosti (realizacijo po urah) in povedal da 10% otrok ne sodeluje pri nobeni interesni 
dejavnosti. Predstavil je šole v naravi, ki so potekale v preteklem šolskem letu ter 
izobraževanja zaposlenih. Vsi zaposleni so se udeležili izobraževanja na temi »Mobing« in 
»Konstruktivno reševanje konfliktov«, posamezni strokovni delavci pa še drugih dodatnih 
izobraževanj. 
 
Predstavil je tudi Poročilo o NPZ za šolsko leto 2017/18. Tako za 6. kot za 9. razred so bili 
rezultati NPZ pri vseh treh predmetih (slovenščina, matematika in angleščina) pod slovenskim 
povprečjem. Člani sveta staršev so izpostavili, da so že več let rezultati pod slovenskim 
povprečjem, zlasti pri angleščini, da ni navdušenja otrok nad tujim jezikom, da je problem tudi 
menjavanje učiteljev in informacije ob zamenjavi, ... Ponovno so starši poudarili, da je njihova 
želja zgolj čim boljše znanje učencev.  
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Pri realizaciji LDN za vrtec je člane sveta staršev zanimalo, ali so bile kakršne koli težave med 
šolskimi počitnicami, ko so se enote vrtcev zapirale. Pomočnica ravnateljice za vrtce je 
pojasnila, da težav ni bilo. 
 
Starši so izpostavili še problem varnosti otrok oz. zaklepanja vrat v vrtcu v Mirnu. Vrata so 
pogosto odklenjena in lahko se zgodi, da otroci zapustijo vrtec ali da kdo nenadzorovano vstopi 
v prostore vrtca. Prav tako so izpostavili zapiranje šolskega dvorišča oziroma uporabo le-tega 
za otroke, ki obiskujejo vrtec ter problematiko dostave otrok v vrtec in šolo. Ravnateljica je 
pojasnila, da se bodo naslednji dan sestale strokovne službe in skušale najti ustrezne rešitve 
na izpostavljene probleme ter da bo o rešitvi starše obvestila. 
 
Starši so tudi predlagali vključitev šole v razne projekte kot so Erazmus in Comenius, ki sta 
namenjena dvigu kakovosti šolskega izobraževanja, spodbujanju učenja živih tujih jezikov. 
Obenem pa omogočata spoznavanje in razumevanje jezikovne raznolikosti ter mladim 
pomagata pri pridobivanju osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj 
in za prihodnje zaposlovanje. 
 
Po razpravi so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
Svet staršev se je seznanil z realizacijo LDN za preteklo šolsko leto za šolo in vrtec. 

 
  

Ad 8 
Obravnava LDN za šolsko leto 2018/19 

 
 
Glede na to, da so člani sveta staršev predlog LDN za šolsko leto 2018/19 prejeli z gradivom 
za sejo, je ravnateljica izpostavila nove projekte in interesne dejavnosti za letošnje šolsko leto 
ter poudarila pomen mednarodnega sodelovanja oz. partnerstva. 
Po razpravi so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta OŠ Miren za 
šolsko leto 2018/2019. 
 

Ad 9 

Pobude in vprašanja 

S strani predstavnice staršev Podružnične šole v Kostanjevici je bila podana pobuda, da se 
tudi v tem šolskem letu omogoči otrokom učenje italijanskega jezika s strani Jezikovne šole 
Papagajček. 
 
Glede na več vprašanj v zvezi z načrtovano obnovo Osnovne šole v Mirnu in izgradnjo 
telovadnice so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji  
 
 

 
SKLEP 
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Svet staršev zahteva, da investitor oz. občina, pred pričetkom gradbenih del, predstavi 
svetu staršev potek nameravane investicije »Obnova osnovne šole s telovadnico«. 

 
Člani sveta staršev so razpravljali tudi o prehrani v šoli in o velikosti porcij v kuhinji ter 
prepovedi vnosa popoldanskih malic in sladkarij v šolo. Ravnateljica je pojasnila, da imajo vsi 
učenci na razpolago sadje in nesladkano pijačo, skladno s smernicami zdravega 
prehranjevanja v VIZ, ki določajo, da mora šola in vrtec zagotoviti dostopnost do zdravih izbir 
(pijače brez sladkorja, živila z manjšo vsebnostjo sladkorja in bolj uravnoteženo hrano). 
 
Člani sveta staršev so po razpravi soglasno sprejeli naslednji  

 
SKLEP 

 
Svet staršev podpira namero OŠ Miren, da zagotavlja prehrano v skladu s Smernicami 
za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (2010) in priporočili Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport ter da posebno prehrano šola zagotavlja samo za 
otroke, ki predložijo ustrezno zdravniško potrdilo. 

 
 

Ad 10 

Razno 

Člani sveta staršev so pod to točko ravnateljici predlagali, da se v naslednjem šolskem letu 
ponudi otrokom tudi interesne dejavnosti kot so: fotografija, informatika, tehnika, šah in druge 
miselne dejavnosti. 
 
Člani sveta staršev so bili seznanjeni, da 23. oktobra poteka v  Medpodjetniškem 
izobraževalnem centru Nova Gorica pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
Regijsko strokovno srečanje »Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja«. 
 
Zaradi težav pri šolskih prevozih v tem šolskem letu – okvar vozil so člani sveta staršev 
soglasno sprejeli naslednji   
 

SKLEP 
 
Svet staršev predlaga naročniku šolskih prevozov naj pri prevozniku zahteva tehnično 
analizo voznega parka in preveri usposobljenost voznikov, ki opravljajo šolske prevoze 
(preveri naj se: povprečno starost vozil, s katerimi se zagotavlja prevoz šolarjev, 
povprečno število prevoženih kilometrov, izkušnje voznikov…..). 
 
 
Člani sveta staršev so pod to točko še predlagali, da se v e-asistent dosledno in ažurno vpisuje 
ter da se učitelje prosi tudi za vpisovanje domačih nalog. V prihodnje naj učitelji na roditeljskih 
sestankih jasno poudarijo, da vseh storitev, ki jih e-asistent ponuja, šola ne zagotavlja. 
 
Ravnateljica je pod to točko tudi pojasnila, zakaj sklep iz lanskega šolskega leta glede tople 
vode ni bil realiziran. In sicer je ravnateljica povedala, da zaradi zastarele šolske infrastruture 
to ni možno realizirati z majhnim finančnim vložkom. Ker pa je šola pred veliko adaptacijo, je 
ta poseg v tem trenutno nesmiseln tudi s finančnega vidika in ne samo tehnničnega.  
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Predsednica sveta staršev je zgolj dodala, da zagotovitev tople vode v matični šoli, glede na 
načrtovano investicijo, ni bila pričakovana in ne bi bila niti gospodarna, se bo pa topla voda 
zagotovila med samo obnovo šole. Ugotovljeno pa je bilo, da je topla voda zagotovljena na 
Podružnični šoli v Kostanjevici na Krasu, ne pa tudi v Podružnični šoli v Biljah, zato naj se 
preveri možnost in stroške takšne investicije v Podružnični šoli v Biljah. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.35. 
 
Zapisala: Tea Godnič 

      Šalini Mozetič Goljevšček 
predsednica Sveta staršev OŠ Miren 

 


