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OSNOVNA ŠOLA MIREN 
MIREN 140 
5291 MIREN 
 
Datum: 1. julij 2009 
 
 
PORO�ILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2008/09 
 
Šolsko leto na OŠ Miren se je pri�elo 1. septembra 2008 s skupnim sre�anjem pred šolo ter kulturno 
prireditvijo za prvošol�ke in njihove starše. 
Zaklju�ilo se je 24. junija 2009, za devetošolce pa 15. junija 2009. 
Na obeh podružnicah se je šolsko leto pri�elo 1. septembra s kulturno prireditvijo in sprejemom 
prvošolcev v skupnost u�encev in se odvijalo po šolskem koledarju do 24. junija 2009. 
 
V šolskem letu 2008/2009 je bilo 318 u�encev, v 20-ih oddelkih. 
V Mirnu sta bila 2,5 oddelka podaljšanega bivanja, v Podružni�ni šoli Bilje 1,5 oddelka in v 
Podružni�ni šoli Kostanjevica 1,5 oddelka. 
 
   Število u�encev na šoli 
 

 Mati�na 
šola Bilje Kostanje- 

vica SKUPAJ 

1. triletje 43 36 34 113 
2. triletje 66 12 24 102 
3. triletje 103   103 
SKUPAJ 211 48 58 318 

 
Organizirano je bilo tudi varstvo, na OŠ Miren za devetletkarje in voza�e, v Podružni�ni šoli 
Kostanjevica za u�ence voza�e. 
 
Pouk je potekal po veljavnem predmetniku in predpisanih u�nih na�rtih. Realiziran je bil letni 
delovni na�rt, izvedli smo vse dneve dejavnosti in ekskurzije. 
 
U�enci so se od 4. do 9. razreda udeležili šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih 
dejavnostih: 

• 4. razred – dom Medved: 1. 10. 2008 – 3. 10. 2008 

• 5. razred – dom v Kranjski Gori: 8. 6. 2009 – 12. 6. 2009 

• 6. razred – dom Burja: 1. 12. 2008 – 5. 12. 2008 

• 7. razred – dom Vojsko: 8. 9. 2008 – 12. 9. 2008 

• 8. razred – dom Planica: 8. 12. 2008 -12. 12. 2008 

• 9. razred – dom Škorpijon: 22. 9. 2008 – 26. 9. 2008 
 
Strokovni delavci smo se med letom udeleževali programa stalnega strokovnega izobraževanja, v 
katerega smo se vklju�ili v za�etku šolskega leta.  
Aktivno so potekala sre�anja strokovnih šolskih aktivov, mentorske mreže šol.  
Sodelovali smo v projektu Mreže 2, kjer smo se ra�unalniško izobrazili in nadgradili znanje 
informacijsko komunikacijske tehnologije. Urejena je nova spletna stran OŠ Miren in podružni�nih 
šol ter vrtcev, na kateri so aktualni dogodki, obvestila, življenje in delo naše šole. 
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Celo šolsko leto je potekalo sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, svetu staršev, na skupnih 
sre�anjih, prireditvah. Organizirani so bili roditeljski sestanki in  predavanja za starše. 
 
Uspešno in kvalitetno je delovala šolska knjižnica v Mirnu, v Biljah in v Kostanjevici. Knjižni�arka 
je skrbela, da smo bili s knjižnimi novostmi seznanjeni zaposleni in u�enci. Izvajala je ure 
knjižni�ne vzgoje in ure pravljic v vrtcu in na razredni stopnji. Na razredni stopnji nas je ob 
zaklju�ku Bralne zna�ke obiskala pisateljica Darinka Kozinc. 
 
Šolski parlament se je sestajal tekom šolskega leta in predstavniki šolskega parlamenta so 
sodelovali na skupni prireditvi v Novi Gorici ter se pogovarjali na temo Kje mene �evelj žuli. 
Naši u�enci pogrešajo telovadnico, ve�namenski prostor, knjižnico ter igriš�e. 
 
U�enci so se pod mentorstvom u�iteljev udeležili raznih nate�ajev in projektov. Dosegli so kar 
nekaj priznanj in nagrad, tako v Mirnu, kot v Biljah in Kostanjevici.  
Vsi dosežki u�encev so zbrani v brošuri o tekmovanjih. 
 
Celo leto so u�enci skrbeli za �isto zobe in opravili so sistemati�ne preglede zob. Osrednja 
zaklju�na prireditev Severno primorske regije je potekala v Novi Gorici, v Kulturnem domu, 
nosilec kulturnega programa je bila naša šola. 
 
Na predmetni stopnji OŠ Miren je bila v aprilu uspešno izvedena delovna akcija zbiranje starega 
papirja. Potekala je v vseh krajih ob�ine Miren-Kostanjevica.  
Celo šolsko leto je potekla tudi akcija Zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš.  
Celo leto smo skrbeli za �isto okolje in ob Dnevu zemlje izvedli ve�jo �istilno akcijo.  
 
V skrbi za razvijanje ekološke zavesti, tako pri otrocih v vrtcu, u�encih v šoli, med zaposlenimi in 
ostalimi ob�ani, smo se odlo�ili za sodelovanje v vseslovenskem projektu – Eko šola.  
V okviru projekta je bilo izvedenih veliko akcij na temo zdrav na�in življenja, zdrava hrana, sožitje 
z naravo in skrb za živali ter naše okolje. Naše delo v projektu so preverjali predstavniki iz 
Ministrstva za okolje in ugotovili, da vse, kar je napisano ni samo na listu, temve� da se v resnici 
tudi dogaja. Uspešno smo podpisali Ekolistino in pridobili naziv Ekošola ter ekozastavo, ki ponosno 
plapola pred našo šolo. Na dnevu odprtih vrat OŠ Miren je sodelovalo sedem enot šole in vrtca. 
 
Odmevni dogodki v tem šolskem letu so bili: 
1. Nacionalni projekt Meja, ki je potekal v okviru Unesco projekta in v sodelovanju z Unesco 
središ�em Nova Gorica. Obiskale so nas šole iz cele Slovenije, utrdile so se delovne in prijateljske 
vezi. Sre�anje je bilo 14. 5. 2009 v Biljah pod okriljem Biljenske šole. 
 
2. Na Dnevu Evrope se je Biljenska šola predstavila v Novi Gorici, na Bevkovem trgu, z glavnimi 
zna�ilnostmi dežele Madžarske. 
 
3. Trubarjevemu letu smo posvetili kulturno prireditev, organizirano skupaj s Kulturnim društvom 
Stanko Vuk iz Mirna, prirejali ve�ere Trubarjevega romanja skozi �as v Doberdobu in Vrtojbi ter si 
ogledali restavriran originalen izvod Dalmatinove Biblije. 
Sodelovali smo v projektu Fleksibilni predmetnik, ki je namenjen za dvig kakovosti pouka. To je 
sodoben, u�inkovit, konkuren�en pristop pouka, ki motivira u�ence, da hodijo v šolo po znanje. 
Potekala je tudi spremljava pouka, ki ga je izvedel Zavod za šolstvo Nova Gorica.  
 
V skladu z zakonom smo pripravili Vzgojni na�rt OŠ Miren skupaj s Pravili šolskega reda. 
 
Celo leto smo sodelovali z Ob�ino Miren-Kostanjevica, krajevnimi skupnostmi, društvi in ostalimi 
organizacijami. 
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Od šolskih klopi smo se poslovili v sredo, 24. 6. 2009.  
 
Naše delo bomo nadalje nadgrajevali z ekološkimi vsebinami in shemo eko sadja za u�ence (projekt 
naslednjega šolskega leta).  
Veliko pozornosti bomo posvetili u�encem s posebnimi potrebami, realizaciji vzgojnega na�rta, 
dobrim medsebojnim odnosom, mednarodnemu letu Astronomije in na�rtom kako izboljšati 
prostorske in materialne pogoje na šoli in v vrtcih, zato je še enkrat v poro�ilu opisana prostorska 
situacija naše šole. 
 
Ustanoviteljica Osnovne šole Miren je Ob�ina Miren-Kostanjevica, ki na podlagi Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Miren sofinancira tiste dejavnost oz. 
pokriva tiste stroške, ki jih glede na zakonodajo ne pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport. 
 
Šolski okoliš OŠ Miren zajema na Krasu vasi Lipa, Novelo, Temnica, Vojš�ica, Sela, Korita, Hudi 
Log, Kostanjevica, Opatje selo, Nova vas, Lokvica, v dolini pa vasi Miren, Orehovlje, Vrto�e in 
Bilje. 
Šolska obveznost se je v naših krajih pri�enjala okrog let 1859-1860. Prvi šolarji so pouk obiskovali 
ve�inoma v župniš�ih oz. kaplanijah po posameznih vaseh, navadno ob nedeljah. Kasneje so šolska 
vrata odprli v ob�inskih hišah ali drugih ve�jih prostorih v vasi, kjer je bilo dovolj prostora za 
tolikšno število otrok. Prve šole so bile enorazrednice, kasneje so uvedli dvorazrednice, nadalje pa 
se je pouk po�asi gradil v štirirazredno, nato v osemrazredno  osnovno šolo, danes pa imamo že 
devetletko. 
 
OŠ Miren je dobro vpeta v svoje družbeno okolje in uspešno in tesno sodeluje: 
- z Ob�ino Miren-Kostanjevica, 
- s starši, 
- s športnimi, kulturnimi, gasilskimi, upokojenskimi in drugimi društvi s podro�ja šolskega okoliša. 
 
Zavod je velik, organizacijsko zapleten. Poleg tega, da deluje na sedmih lokacijah, je njegova 
pomembna zna�ilnost, da je v zavodu veliko u�encev voza�ev, kar otežuje delo šole, saj so vse 
dejavnosti vezane na organizacijo prevozov u�encev. 
 
Šola omogo�a enoizmenski pouk vsem u�encem, sre�ujemo pa se s težavami: 

1. V mati�ni šoli manjkajo specializirane u�ilnice, knjižnica, primerni prostori za garderobo 
u�encev predmetne stopnje, prostori uprave, nimamo ustreznih pogojev za šport, manjka 
nam ve�namenski prostor za kulturne, športne ter ostale dejavnosti.  Smo tudi brez 
primernega zunanjega igriš�a. 
Del šole, ki je bil zgrajen pred 20 leti, je neustrezen, montažno grajen, prekrit s salonitno 
kritino. Enako je tudi s telovadnico. Oba kompleksa sta primerna za rušenje. 
 

2. V šolski kuhinji je potrebno zamenjati keramiko in odtoke.  
 
3. Podružni�na osnovna šola Bilje nima ustreznih pogojev za izvajanje pouka. Šolska stavba je 

dotrajana, potrebna je obnove sanitarij in fasade ter zunanje ureditve. Dotrajana so okna, 
radiatorji so stari, potrebno je urediti tudi igriš�e. Šola nima prostora za izvajanje športne 
vzgoje, zato uporabljamo v ta namen dvorano KS Bilje. 
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ZAKLJU�EK:       
     
Z nadaljevanjem vklju�evanja v projekte bomo stremeli k spremembam na podro�ju didaktike 
pou�evanja, razvoju u�inkovitih didakti�nih strategij, ki temeljijo na dejavnostih u�encev, razširi 
bomo medpredmetno povezovanje, diferenciacijo, individualizacijo, timsko delo in komunikacijo 
ter profesionalno rast u�iteljev. 
 
Naše zastavljene cilje in naloge bi z ustreznimi prostorskimi in materialnimi pogoji lažje uresni�ili 
in tako uspeli korakati v skladu s �asom in potrebami današnjega �asa.  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Danijela Kosovelj,  
       ravnateljica 


