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Številka: 900-3/2018/14 

Datum: 18.1.2019 
 
 
 

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

ki je bila v četrtek 17.1.2019, ob 17.00 v OŠ Miren, v učilnici št. 8. 

 
 
Sejo je vodila predsednica sveta staršev, Šalini Mozetič Goljevšček. 
 
Predsednica je ugotovila, da je prisotnih 22 članov sveta staršev, kar pomeni, da je 
svet staršev sklepčen.   
 
Opravičeno odsotni: Tanja Humar, Tanja Milanič Koron, Urška Stegovec, Tina Cijan, 
Nejc Pantelič, Mateja Budin  
 
Ostali prisotni: 

- ravnateljica mag. Nikolaja Munih,  
- pomočnik ravnateljice za šolo Maksi Rutar,  
- pomočnica ravnateljice za vrtce Ksenija Korče. 

 
Predsednica sveta staršev je člane sveta staršev seznanila, da je zapisnikar ga. Tea 
Godnič, ki je bila na 1. seji sveta staršev za zapisnikarja imenovana za celoten 
mandat. 
 
Glede na to, da člani sveta staršev na predlog dnevnega reda niso imeli pripomb, so 
soglasno sprejeli  
 

dnevni red 2. seje: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 26. 9. 2018 

2. Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in 
imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Miren 

3. Posredovanje informacij občine v zvezi s šolskimi prevozi 

4. Posredovanje informacij občine v zvezi z investicijo: obnova osnovne 
šole s telovadnico 

5. Razno 
 

Ad 1  
Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 26.9.2018 

 
Predlog zapisnika so člani sveta staršev prejeli po elektronski pošti. Predsednica 
sveta staršev je člane seznanila, da je po prejemu gradiva za sejo, ga. Anja Pagon 
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opozorila za napako pri navedbi njenega priimka, in sicer se pod točko 6 sklep 
pravilno glasi: 
 
»Za člana komisije za šolsko prehrano se imenujeta Anja Pagon za šolo in 
Kristina Brovč Jelušič za vrtec.« 
 
Glede na to, da na predlog zapisnika člani niso imeli drugih pripomb, so soglasno 
sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
Potrdi se zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 26.9.2018 v predloženem 
besedilu, s prej navedenim popravkom. 
 

 
Ad 2 

Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in 
imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Miren 

 
Predsednica sveta staršev je pojasnila, da je bil svet staršev na prejšnji seji 
seznanjen s potekom mandata članov Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Miren 
ter da je dne 20.12.2018 članom poslala obvestilo o poteku 3-letnega mandata 
članov, pojasnila v zvezi z imenovanjem upravnega odbora ter obrazec soglasja za 
morebitne kandidate.  
Predsednica sveta staršev je pojasnila, da ima Upravni odbor šolskega sklada OŠ 
Miren 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. 
  
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. 
 
a) Izvolitev predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada 
 
Predsednica sveta staršev je v zvezi z izvolitvijo predstavnikov staršev v Upravni 
odbor šolskega sklada pojasnila, 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.  
 
Člane sveta staršev je seznanila, da so do seje soglasja podpisali 4 kandidati, in 
sicer: 

- Erika Ferfolja Vidič za Osnovno šolo Miren, 
- Tanja Devetak za Podružnično osnovno šolo Bilje, 
- Srečko Trogar za Podružnično osnovne šole Kostanjevica na Krasu in 
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- Martina Srnjak za enote vrtcev. 
 

Brez razprave so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 

Za člane Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren se kot 
predstavnike staršev imenuje: 

- Erika Ferfolja Vidič za Osnovno šolo Miren, 
- Tanja Devetak za Podružnično osnovno šolo Bilje, 
- Srečko Trogar za Podružnično osnovne šole Kostanjevica na Krasu in 
- Martina Srnjak za enote vrtcev. 

 

b) Imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Miren 
 
Predsednica sveta staršev je člane seznanila, da je Svet zavoda na 3. 
korespondenčni seji, ki je potekala od 11.1.2019 do 14.1.2019, potrdil predlog za 
imenovanje treh članov Upravnega odbora Šolskega sklada - predstavnikov zavoda, 
in sicer je predlagal, da se izmed strokovnih delavcev zavoda v upravni odbor 
imenuje: 

- Lučana Petrovčič, predstavnik strokovnih delavcev Osnovne šole Miren, 
- Mojca Šinigoj, predstavnik strokovnih delavcev enot vrtcev in 
- Matejka Bavčar, predstavnik strokovnih delavcev podružničnih osnovnih šol. 

 
Pojasnila je še, da nihče od predlaganih predstavnikov zavoda ali predstavnikov 
staršev ni bil imenovan tri mandate zaporedoma. 
 
Brez razprave so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji 

 
SKLEP 

 
I. 

 
Za člane Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren se za 
mandatno dobo 3 let imenujejo: 

- Lučana Petrovčič, 
- Mojca Šinigoj, 
- Matejka Bavčar, 
- Erika Ferfolja Vidič, 
- Tanja Devetak, 
- Srečko Trogar in 
- Martina Srnjak. 

 
II. 

 
Članom Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Miren prične teči 
mandat  3.2.2019. 
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Ad 3 

Posredovanje informacij občine v zvezi s šolskimi prevozi 
 
Dopis občine s prilogami so člani sveta staršev prejeli po elektronski pošti. 
Predsednica sveta staršev je člane seznanila, da so fotokopije prometnih dovoljenj v 
spisu, v kolikor bi jih želel kdo pregledati.  
 
Člani sveta staršev so v razpravi izpostavili prometno nesrečo, ki se je zgodila v 
novembru mesecu na Krasu, v kateri sta bila udeležena avtobus in osebno vozilo, ki 
sta prevažala tudi šolske otroke.  
 
Ravnateljica je pojasnila okoliščine v zvezi z navedeno nesrečo ter težave, ki so bile 
po nesreči pri komunikaciji oziroma obveščanju šole s strani policije, prevoznika in 
ustanovitelja. Prevoznik je bil s strani šole tudi opozorjen, da je bilo s strani staršev 
kar nekaj pripomb glede načina vožnje otrok v tej smeri, in sicer da voznik avtobusa 
vozi prehitro in sunkovito. S strani prevoznika je bilo zato zagotovljeno, da bodo 
zadevo preverili in ustrezno ukrepali.  
Ravnateljica je še poudarila, da je za šolo varnost otrok na prvem mestu, a da šola 
lahko zgolj opozarja na nepravilnosti, drugih pristojnosti pa v zvezi s šolskimi prevozi 
nima. 
 
Glede na to, da so člani sveta staršev izpostavili, da se način vožnje še vedno ni 
spremenil, so člani sveta staršev sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 

Svet staršev se je seznanil z analizo izvajalca šolskih prevozov in podatki o 
usposobljenosti voznikov, ki opravljajo šolske prevoze. 
 
Svet staršev predlaga ravnateljici, da prevoznika ponovno opozori na 
neustrezen način prevoza otrok. 

 
Ad 4 

Posredovanje informacij občine v zvezi z investicijo: 
obnova osnovne šole s telovadnico 

 
Dopis občine so člani sveta staršev prejeli po elektronski pošti. Ravnateljica je podala 
kratka pojasnila. Po krajši razpravi so člani sveta staršev sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
 
Svet staršev se je seznanil z dopisom občine, da bo v mesecu februarju 2019 
svetu staršev predstavila celotno investicijo.  
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Ad 4 

Razno 
 
Pod točko razno je predsednica sveta staršev ravnateljico povprašala, kako je s 
problemom zagotavljanja prehrane v šoli: ali so še težave v zvezi s sprejetim 
sklepom na zadnji seji sveta staršev, in sicer da 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. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da je bilo v začetku šolskega leta kar nekaj težav v zvezi s 
prehrano, da pa so se zadeve umirile. 
 
Predsednica sveta staršev je člane seznanila, da je s strani enega člana v svetu 
staršev prejela elektronsko sporočilo v zvezi z neprimernim vedenjem enega od 
učiteljev. Glede na navedbe še nekaterih drugih članov je ravnateljica zagotovila, da 
bo navedbe preverila. 
 
Članica sveta staršev je pod to točko ravnateljico vprašala, ali je šola oddala prijavo 
na Javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje stroškov zaposlitve v 
javnih delih. Članica namreč meni, da je zaposlitev preko javnih del lahko 
dobrodošla pomoč v šoli, zlasti npr. pri dodatnem učenju in pisanju domačih nalog v 
podaljšanem bivanju in je zato smotrno, da bi se šola čim prej prijavila na ta razpis, 
ki traja do aprila oz. do porabe razpoložljivih sredstev.  
 
Ravnateljica je pojasnila, da prijave niso oddali, ker jim je občina sporočila, da 
prijave ne bodo podprli – podpora občine pa je na razpisu nujna.  
 
Prav tako je članica sveta staršev ravnateljico seznanila, da v šoli Bilje otroci nimajo 
zagotovljenega toplega napitka, razen čaja med malico in kosilom, drugače pa imajo 
na razpolago le mrzlo vodo iz pipe. 
 
Ravnateljica je zagotovila, da bo preverila, kako je z zagotavljanjem napitkov v šoli v 
Biljah. 
 
Ravnateljica je tudi omenila, da se bo na šoli uvedlo tehtanje ostankov hrane. V šoli 
se vse od začetka šolskega leta namreč vodi dnevno evidenco količin ostankov 
hrane in nad podatki so zgroženi. Ogromno hrane pristane v smeteh, vse to pa 
plačajo starši. Zato bodo poskušali uvesti pravilo, da si otroci vzamejo le tisto, kar 
bodo resnično pojedli. Na koncu bodo najuspešnejši oddelki tudi nagrajeni. Ob tem 
ena od članic poda nasvet, da bi otrokom lahko skozi zgodbo pomagali do tega, da 
bi več pojedli in manj metali v odpadke.  
 
Ravnateljica na projektorju pokaže tudi objavo sporočila enega od staršev na 
Facebook strani in pojasni, da je to primer neustrezne komunikacije ter naproša, da 
med starši in učitelji poteka spoštljiva in odprta komunikacija, saj šola ni servisna 
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služba ampak vzgojno izobraževalna institucija. 
 
Pod točko razno se odpre tudi razprava glede prinašanja mobilnih telefonov v šolo. 
Otroci namreč v šolo prinašajo telefone, snemajo in slikajo tudi zadeve, ki niso 
primerne in to objavljajo na medmrežjih. Učitelji sicer lahko zaplenijo telefon, vendar 
nastane problem, ker ga otroci skrijejo v torbo, vanjo pa učitelj ne sme posegati. 
Ravnateljica opozori tudi na moč internetnega nasilja, ki je žal v porastu. Starše 
pozove, naj bodo zelo pozorni na to, prav tako pa poudari, da je nujen tudi nadzor 
nad uporabo interneta in družabnih omrežji s strani otrok. Nadzor je lahko ''tih'', da 
ga otrok sploh ne zazna . 
 
Ravnateljica vse starše 30.1.2019 povabi na izobraževanje na temo odgovornosti. 
Ura bo objavljena na spletni strani šole, otroci bodo domov dobili tudi obvestila. V 
februarju pa naj bi šola organizirala še predavanje in delavnice v sodelovanju z 
Neodvisen.si. Tudi o tem predavanju bo obvestilo na šolski spletni strani.  
 
Ravnateljica v zaključku še omeni, da poteka posodabljanje nekaterih internih aktov, 
kot npr. Pravil šolskega in hišnega reda. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.05. 
 
 
Zapisala: Tea Godnič 

Šalini Mozetič Goljevšček 
predsednica Sveta staršev OŠ Miren 

 
 


