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Z A P I S N I K 
 

seje sveta šole, ki je bila dne 30. 9. 2015 ob 19.00 h v prostorih zbornice šole 
Prisotni: 

- predstavniki občine: Siniša Čeligoj, Irena Sušelj Šajn, 
- predstavniki staršev: Danijel Milavec, Mojca Tomšič, Fredi Požar, 
- predstavniki šole: Nataša Stavanja Želodec, Mirjam Šatej Cucek, Sabina Kernel,  

Tanja Želodec Vilhar, Damjana Morel 
Odsotni: 

- predstavniki občine: Robert Sever (opr.) 
 
Na seji sta bili prisotni tudi ravnateljica Alenka Tomšič in pomočnica ravnateljice iz vrtca Klara 
Gardelin.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika seje sveta šole z dne 10. 3. 2015 
2. Potrditev zapisnika 10. dopisne seje z dne 1. 6. 2015 
3. Potrditev zapisnika 11. dopisne seje z dne 24. 7. 2015 
4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2014/2015 z evalvacijo vzgojnega načrta  

(za šolo in vrtec) 
5. Poročilo o samoevalvaciji izbranega področja 
6. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 (za šolo in vrtec) 
7. Dopolnitve Vzgojnega načrta 
8. Razno       

 
Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar 
Overitelja zapisnika: Danijel Milavec in Mirjam Šatej Cucek 
 
Začetek seje: 19.02 uri. 
 
 
Predsednica sveta šole Sabina Kernel je po ugotovljeni sklepčnosti pozdravila prisotne in povedala, da 
so se v novem šolskem letu 2015/2016 zamenjali predstavniki staršev v svetu šole. Na sestanku sveta 
staršev, ki je bil 29. 9. 2015, so člani sveta staršev za predstavnike v svet šole izvolili: 

- Mojco Tomšič, kot predstavnico staršev otrok iz vrtca (namesto Aleksandra Hora, ki v 

letošnjem šolskem letu ni več prestavnik skupine v svetu staršev), 

- Friderika Požarja, kot predstavnika staršev učencev iz matične šole (namesto Karmen Šabec, 

ki je bila v lanskem šolskem letu predstavnica 9. razreda), 

- Danijela Milavca, kot predstavnika podružnične šole (namesto Nataše Volk, ki je bila v 

lanskem šolskem letu predstavnica 4. razreda podružnične šole, ki se je prešolal na matično 

šolo). 

Nato je prebrala predlagani dnevni red.  
 

SKLEP: Člani sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.   
 

1. Predsednica sveta šole Sabina Kernel je povzela glavne točke seje sveta šole z dne 10. 3. 2015 ter 
prebrala sklepe zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 

SKLEP: Člani sveta šole so  potrdili zapisnik seje sveta šole z dne 10. 3. 2015. 
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2. Predsednica sveta šole Sabina Kernel je povzela vsebino 10. dopisne seje sveta šole z dne 1. 6. 
2015 ter prebrala sklep zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 

SKLEP: Člani sveta šole so  potrdili zapisnik 10. dopisne seje sveta šole z dne 1. 6. 2015. 

3. Predsednica sveta šole Sabina Kernel je povzela vsebino 11. dopisne seje sveta šole z dne 24. 7. 
2015 ter prebrala sklep zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 

SKLEP: Člani sveta šole so  potrdili zapisnik 11. dopisne seje sveta šole z dne 24. 7. 2015. 

4. Poročilo o delu v šolskem letu 2015/2016 so člani predhodno prejeli, zato je ravnateljica Alenka 
Tomšič izpostavila le pomembnejše vsebine. Izpostavila je energetsko sanacijo (zamenjava oken, 
strešne kritine in sanacija fasade s toplotno izolacijo) predmete stopnje in stare telovadnice, ki se je 
zaključila v mesecu septembru. Realizacija pouka je potekala v skladu s šolskim koledarjem in je bila 
za celotno šolo 100,6%. Zaradi napovedanega rdečega alarma je bila šola preventivno zaprta 6. 2. 
2015, ure pouka pa smo nadomestili. Realiziran je bil tako obvezni kot razširjeni in nadstandardni 
program. Učni uspeh za celo šolo je bil 99,56%, saj dva učenca ponavljata razred. Z uspehom pri 
nacionalnem preverjanju znanja niso bili zadovoljni. Slabi rezultati so posledica nemotiviranosti 
učencev, saj se rezultati NPZ-ja nikjer ne upoštevajo. Učenci so se udeleževali različnih tekmovanj, 
tako posamezniki kot skupine in dosegali lepe rezultate. Otroški in mladinski pevski zbor sta bila na 
medobčinski reviji uvrščena na državno raven. Dejavni smo bil v projektih, ki se nadaljujejo iz 
prejšnjih let, vključili smo se pa tudi v dva nova projekta, in sicer Jabolko za nasmeh ter Šolski ekovrt. 
Sodelovali smo pri različnih zbiralnih in humanitarnih akcijah ter se povezovali z okoljem tako, da so 
se učenci udeleževali in sodelovali pri raznih prireditvah in proslavah. Sodelovanje s starši je potekalo 
preko govorilnih ur, roditeljskih sestankov, individualnih pogovorov in svetovanj. Organizirali smo 
tudi predavanja za starše, na katerih je bila udeležba staršev pod pričakovanji. Glede vzgojnega 
delovanja šole smo se srečali z neprimernim vedenjem na avtobusni postaji in avtobusu, s spletnim 
nasiljem in s pojavljanjem nasilja v družini.  Z vsemi vpletenimi smo se skušali pogovoriti in razrešiti 
nastale probleme. Na splošno pa so učenci lep vzgojeni, primernega vedenja in poznajo svoje 
dolžnosti. 
Za šolski sklad smo izvedli tri uspešne akcije in pridobili kar nekaj sredstev. Del sredstev smo namenili 
za delno pokritje stroškov dnevov dejavnosti za učence, ki so v socialni stiski ter za nakup 
računalnikov in knjižnih boksov. Starše smo pozvali k sodelovanju s Skladom 05 (donacija dela 
dohodnine za prenovo gospodinjske učilnice). 
V času šolskih počitnic je bilo izvedenih veliko bralnih dejavnosti (noč knjige, s knjigo po praznični 
Ljubljani in s knjigo na morje). 
 
Pomočnica ravnateljice Vrtca Klara Gardelin je predstavila Poročilo o uresničevanju letnega 
delovnega načrta vrtca za leto 2014/2015 in povedala, da je bilo v vrtec vključenih 162 otrok, od tega 
54 novincev. V lanskem šolskem letu so posvetili posebno pozornost otrokom, ki so k nam prišli iz 
drugih držav, saj so imeli na področju govora in razumevanja kar nekaj težav. Sledili so prednostnim 
nalogam s področja gibanja ter povezovanja med družino in vrtcem in pri tem so bili zelo uspešni. 
Organizirali so Cicibanove urice, ki jih je obiskovalo 10 otrok in Glasbene urice, ki jih je obiskovalo 20 
otrok. Sodelovali so v projektu Mali sonček, Mladi ekologi, Bralnem projektu in v projektu Varno s 
soncem. Otroci so spoznavali načine pridelave hrane, sodelovali v zbiralnih akcijah, se udeležili 
čebelarskega tabora in spoznali »kranjsko sivko«. V vrtcu so organizirali dan druženja z družinami in 
izvedli »igre brez meja«. Sodelovanje s starši, ki se je dvignilo na visoko raven, je potekalo tudi preko 
roditeljskih sestankov, govorilnih ur, dnevnih pogovorov, delavnic, nastopov za starše. Še posebej pa 
so zadovoljni, ker se veliko staršev odzove in v skupini svojega otroka predstavijo svoj poklic, hobi, 
veščine ali posebna znanja ter tako popestrijo dan v skupini. Organizirali so lutkovni abonma (tudi za 
prvo triado OŠ Pivka in OŠ Košana) in tako so si otroci ogledali štiri lutkovne predstave. 
Med pomembnejšimi investicijami v enoti Vetrnica so bile predvsem odprave reklamacijskih 
zahtevkov, zamenjava odstople keramike v kuhinji ter zamenjava poškodovanih panelov. V enoti 
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Mavrica pa od konca meseca junija poteka energetska sanacija, ki naj bi se v mesecu oktobru 
zaključila.  
 
Člani sveta šole na poročili niso imeli vprašanj in pripomb. 
 
SKLEP: Člani sveta šole so soglasno potrdili poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za  šolsko 
leto 2014/2015 z evalvacijo vzgojnega načrta za šolo in vrtec. 

 
5. Ravnateljica Alenka Tomšič je povedala, da na podlagi 49. člena ZOVFI-ja pripravi ravnatelji v 
sklopu Letnega poročila samoevalvacijsko poročilo o enem izmed področij, ki so temeljna za 
delovanje šole. Izbrano letošnje področje je bilo delo z nadarjenimi učenci. Zanimalo nas je kako 
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci na naši šoli doživljajo nadarjeni učenci, njihovi starši in 
učitelji. 
V 3. razredu se učence evidentira in v 4. razredu se učence identificira kot nadarjene učence. 
Nadarjenosti ne pomeni, da so učenci nadarjeni na vseh področjih, lahko so tudi samo na enem. Ko 
se učenca identificira se v soglasju s starši pripravi individualiziran načrt. 
Za analizo smo anonimni vprašalnik razdelili vsem trenutno identificiranim nadarjenim učencem (45) 
od 5. do 9. razreda, njihovim staršem in učiteljem druge in tretje triade.  
Ugotovitve: učenci se na naši šoli dobro počutijo; z identifikacijo kot nadarjeni so dobili potrditev, da 
zmorejo, so sposobni in da se hitro učijo; všeč so jim delavnice in aktivnosti, pri katerih imajo 
možnost, da razvijajo svoj talent. Starši so manj zadovoljni z individualiziranim programom za 
nadarjene, želijo si več delavnic za fante oz. razdeljen po interesu za učence in učenke ter predlagajo, 
da bi učenci dobili več samostojnega dela in zadolžitev, ki bi jih kasneje predstavili sošolcem. 
Učiteljem delo z nadarjenimi učenci predstavlja povečan obseg dela ter večjo zahtevnost in 
odgovornost. Ugotavljajo, da je velik manjko pri izobraževanju učiteljev za delo z nadarjenimi učenci. 
V bodoče bo potrebno posebno pozornost nameniti individualizaciji nadarjenih učencev pri pouku, 
individualiziranem programu ter pestrosti delavnic. 
 
Vprašanj s strani članov sveta šole ni bilo.  
   
SKLEP: Člani sveta šole so sprejeli samoevalvacijsko poročilo. 
 
6. Ravnateljica Alenka Tomšič je povedala, da se je s šolskim letom 2015/2016 zmanjšalo število 
oddelkov, in sicer iz 22 na 20 oddelkov, medtem ko je skupno število učencev le 5 manj. Tudi v tem 
letu bomo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti branja z razumevanjem; razvijali bomo odgovoren 
odnos do šolskega in domačega dela; nadgrajevali delo z nadarjenimi učenci in učenci z učnimi 
težavami; razvijali kulturo odnosov; uporabljali sodobno IKT in spletne učilnice ter sodelovali in se 
vključevali v nove projekte. 
Za boljši in modernejši način izvajanja pouka si želimo posodabljanje računalniške opreme in 
programov, novih učil, učnih pripomočkov in knjig. Potrebne investicije, ki bi se realizirale odvisno od 
finančnega stanja šole in ustanovitelja, so: obnova sanitarij na predmetni stopnji in pri stari 
telovadnici, dodatna vrata v športni dvorani Skala, izgradnja požarnih stopnic na razredni stopnji ter 
obnova fasade, prenova opreme v gospodinjski učilnici,… Na podružnični šoli v Šmihelu pa bi 
potrebovali opremo za eno učilnico. Vse stavbe pa zahtevajo sprotno vzdrževanje.   
Ravnateljica je predstavila obvezni, razširjeni in nadstandardni program za to šolsko leto. Izpostavila 
je novosti, kot so: neobvezni izbirni predmet (tuj jezik angleščina) za učence 1. razreda, nov projekt  
ERASMUS+ in program NIJZ Za boljše zdravje otrok in mladostnikov. Nadaljevali bomo s počitniškimi 
bralnimi dejavnostmi. 
Za namen zbiranja sredstev za šolski sklad bomo pripravili prednovoletni prodajni sejem ter v mesecu 
marcu dobrodelni koncert.  
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Član sveta šole gospod Siniša Čeligoj je vprašal, ali smo ob zmanjšanju števila oddelkov imeli tudi 
odpuščanja. Ravnateljica Alenka Tomšič mu je pojasnila, da je ob koncu lanskega šolskega leta en 
učitelj dal odpoved in zato odpuščanje ni bilo potrebno.  
 
Pomočnica ravnateljice Klara Gardelin je povedala, da se je energetska sanacija enote Mavrica 
nekoliko zavlekla, zato so morali dva oddelka namestiti v enoti Vetrnica in tri oddelke v prostorih 
šole. V tem šolskem letu bo pomembnejša prednostna naloga spoznavanje kulturne dediščine – 
praznovanja. V vrtec je vpisanih 160 otrok, od tega 40 novincev. Veliko pozornost bodo namenili 
gibanju in tako nadaljevali program Mali sonček, katerega namen je obogatiti program na področju 
gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami. Kot dodatne dejavnosti bodo izvajali 
cicibanove urice, plesne dejavnosti, glasbene urice, lutkovni abonma in tečaj angleškega jezika za 
predšolske otroke. Investicije in nabava opreme pa bo predvsem odvisna od finančnega stanja 
ustanovitelja. 
 
Vprašanj in pripomb člani sveta šole na predstavljeni Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 
niso imeli. 
 
SKLEP: Člani sveta šole so potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 (za šolo in vrtec). 
 

7. Ravnateljica Alenka Tomšič je predstavila poročilo o vzgojno izobraževalni problematiki. Ravnali so 
se po pravilih zapisanih v šolskem in hišnem redu. Pokazalo se je, da Vzgojni načrt deluje. Na splošno 
je bilo manj vzgojnih težav kot v preteklem obdobju. Tisti učenci, ki imajo težave na vzgojnem 
področju, so obravnavani še v zunanjih institucijah oz. imajo odločbo o usmerjanju in so opredeljeni 
kot otroci s posebnimi potrebami. S strokovnim pristopom in s sodelovanjem staršev te učence v šoli 
obvladujejo. 
V lanskem šolskem letu so se srečevali predvsem s spletnim nasiljem, neprimernim vedenjem na 
avtobusni postaji in avtobusu in nevestnim izpolnjevanjem domačih šolskih obveznosti, zato so tako 
učenci kot učiteljski zbor predlagali dopolnitve Vzgojnega načrta, ki jih je ravnateljica članom sveta 
staršev že predstavila. Želeli bi spremeniti zapis vrstnega reda vzgojnih ukrepov, ki jih šola izvaja 
glede na kršitve pravil, k težjim kršitvam bi dodali še spletno in neprimerno vedenje pri čakanju na 
šolski avtobus in na šolskem avtobusu ter ukrep proti pozabljanju domačih nalog. K vzgojnim 
ukrepom so dodali še zakonsko možnost prešolanja učenca na drugo šolo brez soglasja staršev, če so 
kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje 
drugih. 
 
Člani so se z dopolnitvami Vzgojnega načrta strinjali.  
 
Ravnateljica pa je še povedala, da je potrebno na podlagi dopolnitev Vzgojnega načrta ustrezno 
popraviti tudi Šolski red. 
 
SKLEP: Člani sveta šole so potrdili dopolnitve Vzgojnega načrta. 
 
8. Člani niso imeli pobud, predlogov ali pripomb.  
 
 
Predsednica sveta šole Sabina Kernel se je zahvalila članom za prisotnost in sodelovanje ter jih 
pozdravila.  
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 20.25 uri. 
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Priloge zapisnika: 

 Realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 (šola) 

 Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta v Vrtcu Pivka šolsko leto 2014/2015 

 Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/2015  

 Letni delovni načrt Osnovne šole Pivka za šolsko leto 2015/2016 (predlog) 

 Letni delovni načrt Vrtca Pivka za šolsko leto 2015/2016 (predlog) 

 Dopolnitve Vzgojnega načrta 
 
 
 
Zapisnikarica:   Overitelja zapisnika:   Predsednica sveta šole: 
Tanja Želodec Vilhar  Mirjam Šatej Cucek    Sabina Kernel    
     
 
    Danijel Milavec              
                                                          
          


