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Z A P I S N I K 
 

seje sveta zavoda, ki je bila dne 2. 11. 2020 ob 18 uri preko videokonference. 
 

Na podlagi odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter 
na podlagi priporočil NIJZ zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa COVID-19 se je 1. seja sveta 
zavoda odvijala preko videokonference.  
 
Prisotni: 

- predstavniki občine: Sabina Požar, Ester Maver, Majda Žužek 
- predstavniki staršev: Matjaž Cerkvenik, Špela Zakrajšek 
- predstavniki šole: Jana Biščak, Kristina Rojc, Polonca Šeško, Jure Kotnik, Lea Želko Pašić 

Odsotni: 
- predstavniki staršev: Teja Železnik 

 
Na seji so bile prisotne tudi predsednica sveta zavoda Petra Bergoč, ravnateljica Alenka Tomšič in 
predsednica volilne komisije Mirjam Šatej Cucek.  
 
Predlagani dnevni red:  

1. Konstituiranje sveta zavoda 
2. Potrditev zapisnika 13. seje sveta zavoda z dne 1. 10. 2020 
3. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje zavoda z dne 8. 10. 2020 
4. Imenovanje pritožbene komisije 
5. Razno     

 
      
Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar 
 
Začetek seje: 18.02 uri. 
 
Predsednica sveta zavoda Petra Bergoč je po ugotovljeni sklepčnosti pozdravila prisotne. 
Prebrala je predlagani dnevni red.  
 
SKLEP: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili predlagani dnevni red.   

 
 

Ker je seja potekala preko videokonference, so se člani strinjali, da sejo vodi Petra Bergoč 
predsednica sveta zavoda, v mandatnem obdobju 2016-2020. 
 
 
1. Predsednica sveta zavoda Petra Bergoč je povedala, da je dosedanjemu sestavu sveta zavoda 
potekel 4-letni mandat. Povedala je, da je svet zavoda sestavljen iz 11 članov, od tega so 3 
predstavniki ustanovitelja Občine Pivka, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev zavoda. 
Člani sveta  so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka oziroma 
učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov.  
Izpostavila je nekaj pristojnosti sveta zavoda, in sicer: svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja; 
sprejema program, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; sprejme samoevalvacijsko 
poročilo; odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava poročila o vzgojni in 
izobraževalni problematiki; odloča o pritožbah; obravnava zadeve, ki mu jih predloži pedagoški zbor, 
sindikat, svet staršev ali skupnost učencev in opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o 
ustanovitvi.  
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Naštela je tudi pravice in dolžnosti članov sveta zavoda. Člani sveta zavoda imajo pravico 
prisostvovati sejam; predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo na dnevni red in odločati o zadevah, ki so na 
dnevnem redu; postaviti vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na delo sveta zavoda in 
zavoda; predlagati sklepe in glasovati o predlaganih sklepih, mnenjih in predlogih sveta zavoda; 
predlagati kandidate za predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda ter kandidate za člane 
delovnih teles; kandidirati za predsednika in namestnika sveta zavoda ter za člane delovnih teles in 
aktivno sodelovati v razpravah in odločanju sveta zavoda. 
Člani sveta zavoda imajo dolžnost, da se udeležijo sej sveta zavoda; zastopati organ, katerega 
predstavniki so v svetu zavoda; prenašati pobude, želje in predloge organa, katerega predstavniki so 
v svetu zavoda; izvrševati druge dolžnosti in varovati uradno tajnost. 
 

Povedala je, da so bile izvedene volitve oziroma imenovanja novih članov v svet zavoda. Občinski svet 
Občine Pivka je na svoji 4. korespondenčni seji dne 25. 9. 2020 sprejel sklep o imenovanju Sabine 
Požar, Ester Maver in Majde Žužek za predstavnike sveta zavoda Osnovne šole Pivka. Člani sveta 
staršev so na 2. dopisnem sestanku sveta staršev dne 25. 9. 2020 za predstavnike izvolili Matjaža 
Cerkvenika, Tejo Železnik in Špelo Zakrajšek. V zavodu pa so dne 8. 10. 2020 potekale volitve. 
 

Petra Bergoč je nato predala besedo predsednici volilne komisije Mirjam Šatej Cucek, ki je prebrala 
poročilo o rezultatu volitev o predlaganih kandidatih za predstavnike delavcev v svet zavoda OŠ 
Pivka. Izvoljeni so bili: Lea Želko Pašić, Jure Kotnik, Polonca Šeško, Kristina Rojc in Jana Biščak 
(poročilo v prilogi). 
 

Člani so se nato dogovorili o javni izvolitvi predsednika in namestnika sveta zavoda. Izmed navzočih 
so predlagali za predsednico sveta zavoda Polonco Šeško ter za namestnico predsednice Jano Biščak.  
 
SKLEP: Verificirani mandati vseh članov sveta zavoda.  

Svet zavoda je konstituiran 2. 11. 2020, mandat traja štri leta. 

 

SKLEP: Člani sveta zavoda so soglasno izvolili za predsednico Polonco Šeško ter za namestnico predsednice 
Jano Biščak.  

 
2. Petra Bergoč je povzela glavne točke seje sveta zavoda z dne 1. 10. 2020 ter prebrala sklepe 
zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 
SKLEP: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 13. seje sveta zavoda z dne 1. 10. 2020. 

 

3. Petra Bergoč je povzela vsebino 8. dopisne seje sveta zavoda z dne 8. 10. 2020 ter prebrala sklep 
zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 
SKLEP: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 8. dopisne seje sveta zavoda z dne 8. 10. 2020. 

 

4. Petra Bergoč je članom pojasnila, da mora svet zavoda, na podlagi 60. c člena Zakona o osnovni 
šoli, imenovati pritožbeno komisijo, saj je sedanji potekel štiriletni mandat. V komisijo se imenuje 
najmanj deset članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. Izmed teh 
članov pa lahko predsednik sveta zavoda imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. 
Člani komisije za posamezne primer so: trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana 
(predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole). Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh 
članov, pri odločanju pa morajo biti prisotni vsi člani.  
Predlagani člani pritožbene komisije so: 

- iz Osnovne šole Košana: Katja Čekada in Marija Mršnik 
- iz sveta staršev: Matjaž Cerkvenik in Martina Del Piero 
- iz Osnovne šole Pivka: Miran Čeligoj, Damjana Morel, Karmen Zafred Maver, Kristina Vatovec, 

Dragica Gerželj Marinšek in Urška Bubnič. 
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SKLEP: Člani sveta zavoda so soglasno imenovali v pritožbeno komisijo: Katjo Čekada, Marijo 
Mršnik, Matjaža Cerkvenika, Martino Del Piero, Mirana Čeligoja, Damjano Morel, Karmen Zafred 
Maver, Kristino Vatovec, Dragico Gerželj Marinšek in Urško Bubnič. 

 
5. Ravnateljica Alenka Tomšič je pozdravila prisotne in novemu sestavu sveta zavoda zaželela 
uspešno delo. Povedala je, da je sprejet Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 zasnovan na 
podlagi B modela za osnovnošolsko izobraževanje. Torej se je šolsko leto pričelo tako, da so se vsi 
učenci izobraževali v šoli v skladu s priporočili NIJZ. V tednu pred jesenskimi počitnicami so prešli na 
model C. Tako so se učenci od 6. do 9. razreda šolali od doma. Povedala je, da so v tem tednu 
podaljšane jesenske počitnice, kako bo v naprej pa bo znano šele po seji vlade, ki bo v četrtek. Učitelji 
se v tem tednu pripravljajo na delo na daljavo. Izpostavila je, da je velika organizacijska težava v tem, 
da so informacije s strani ministrstev podane zelo pozno. Ker je napovedano izobraževanje vseh 
učencev na domu, so preverili njihovo opremljenost z IKT opremo. Ugotovili so, da so učenci na delo 
na daljavo bolje pripravljeni kot spomladi, da imajo v večji meri vsi opremo. Vsem, ki je nimajo pa 
bodo pomagali in jim jo posodili. Nekoliko drugačen bo tudi urnik, kot v spomladanskih mesecih, saj 
ga bodo izvajali po celotnem predmetniku. Glede na razmere je prosila vse deležnike v procesu 
izobraževanja za veliko mero potrpežljivosti. 
 

Novo izvoljena predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je pozdravila člane in se jim zahvalila za 
zaupanje. Poudarila je, da si želi konstruktivnega sodelovanja in udeležbo članov na sejah. 
 

Članica Majda Žužek je vprašala, kako bi učitelji ocenili discipliniranost učencev pri učenju na daljavo. 
Članice učiteljice so ji pojasnile, da učenci, ki imajo močno podporo in pomoč staršev pri učenju na 
daljavo nimajo težav. Učenci brez podpore staršev pa imajo, tudi v procesu izobraževanja v šoli, 
težave. Ravnateljica Alenka Tomšič je dodala, da so težave pri učencih tudi z IKT opismenostjo.  
 
Drugih pobud, predlogov ali pripomb člani niso imeli. S tem je bila 1. seja sveta zavoda zaključen. 
Petra Bergoč in Polonca Šeško sta se članom zahvalili in jih lepo pozdravili. 
 
 
Seja sveta zavoda je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
 
 
Priloge zapisnika: 

 Poročilo o rezultatu volitev o predlaganih kandidatih za predstavnike delavcev v svet 
zavoda Osnovna šola Pivka 

 
 
 
 
 
Zapisnikarica:       Predsednica sveta zavoda: 
Tanja Želodec Vilhar      Polonca Šeško 
     
 
                                                          
          
 


