
Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 
 

1 

 

Z A P I S N I K 
 

seje sveta šole, ki je bila dne 30. 9. 2014 ob 18.00 h v prostorih zbornice šole 
Prisotni: 

- predstavniki občine: Robert Sever 
- predstavniki staršev: Karmen Šabec, Nataša Volk 
- predstavniki šole: Nataša Stavanja Želodec, Mirjam Šatej Cucek, Sabina Kernel,  

Tanja Želodec Vilhar 
Odsotni: 

- predstavniki staršev: Aleksander Hor (neopr.), 
- predstavniki šole: Damjana Morel (opr.) 
- predstavniki občine: Siniša Čeligoj (neopr.), Irena Sušelj Šajn (neopr.),  

 
Na seji je ravnateljico Alenko Tomšič zaradi bolezni nadomeščala pomočnica ravnateljice Sonja 
Vodopivec. 
 
Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika seje sveta šole z dne 26. 6. 2014 
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2013/2014 z evalvacijo vzgojnega načrta (za šolo in vrtec) 
3. Poročilo o samoevalvaciji izbranega področja 
4. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 (za šolo in vrtec) 
5. Seznanitev s cenikom 
6. Razno              

 
Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar 
Overitelja zapisnika: Karmen Šabec, Mirjam Šatej Cucek 
 
Začetek seje: 18.05 uri. 
 
 
Predsednica sveta šole Sabina Kernel je po ugotovljeni sklepčnosti pozdravila prisotne in povedala, da 
v novem šolskem letu 2014/2015 Heda Lavrič ni bila izvoljena kot predstavnica staršev v svet staršev, 
zato tudi ni več predstavnica staršev v svetu šole. Na sestanku sveta staršev, ki je bil 29. 9. 2014, so 
člani sveta staršev namesto nje izvolili Aleksandra Hora kot predstavnika vrtca v svetu šole. 
 
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 26. 6. 2014 ter 
prebrala sklepe zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.   
 

SKLEP: Člani sveta šole so  potrdili zapisnik seje sveta šole z dne 26. 6. 2014. 

2. Poročilo o delu v šolskem letu 2013/2014 je podala pomočnica ravnateljice Sonja Vodopivec. Člani 
so poročilo predhodno prejeli.  
Izpostavila je večjo investicijo na podružnični šoli v Šmihelu s katero je Občina Pivka s pomočjo 
evropskih sredstev prenovila fasado in streho. Na matični šoli smo s pregraditvijo garderobe pridobili 
dodatni prostor za izvajanje individualnega pouka. Ostala popravila in nabavo smo izvajali v okviru 
danih finančnih sredstev.  
Realizacija pouka je potekala v skladu s šolskim koledarjem. Zaradi žledu smo šolo zaprli dva dni, 
manjkajoče dni pouka pa smo nadomestili. Uspešno smo sledili prednostnim nalogam in nadaljevali z 
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dejavnostmi za izboljšanje bralne pismenosti skozi projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem 
bralne pismenosti in dostopa do znanja.  
Nacionalno preverjanje znanja je od lanskega šolskega leta obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. 
Uspeh učencev je bil nekoliko nižji od slovenskega povprečja.  
Sodelovanje s starši je potekalo preko govorilnih ur, roditeljskih sestankov, individualnih pogovorov 
in svetovanj.  Organizirali smo tudi dve predavanji za starše. Uspešno smo sodelovali tudi z okoljem, 
saj smo pripravili tri javne proslave, učenci so sodelovali tudi na prireditvah drugih organizatorjev, se 
udeležili raznih tekmovanj, sodelovali pri solidarnostnih akcijah, natečajih in raziskavah.  
Učitelji so z učenci pri razrednih urah večkrat obravnavali načela vzgojnega načrta in hišni red. Ob 
koncu šolskega leta so opravili analizo uspešnosti vzgojnega načrta ter na podlagi tega bodo z 
letošnjim šolskim letom vanj vnesli nekaj sprememb, in sicer: natančno definiranje postopnosti 
opominov in prepoved uporabe telefona za čas, ko so učenci v šoli. 
Težave, ki so jih zaznavali med šolskim letom, v večji meri na predmetni stopnji: neprinašanje 
domačih nalog in šolskih pripomočkov, nemir in klepetanje pri pouku. Fizično nasilje na šoli ni izrazit 
problem, med oblikami psihičnega nasilja pa je nagajanje in zasmehovanje ter nesprejemanje 
drugačnosti. Svetovalni delavki sta na to temo izvedli kar nekaj pogovorov in delavnic na to temo. 
 
Pomočnica ravnateljice Sonja Vodopivec je predstavila Poročilo o uresničevanju letnega delovnega 
načrta vrtca za leto 2013/2014 in povedala, da je bilo v vrtec vključenih 159 otrok od tega 42 
novincev. Cicibanove urice je obiskovalo 25 otrok. Sodelovanje s starši je potekalo preko roditeljskih 
sestankov, govorilnih ur, dnevnih pogovorov, delavnic, nastopov za starše. Organizirali pa so tudi dan 
druženja s starši, za katerega so prejeli s strani staršev veliko pohval. 
Pomembnejše investicije v enoti Mavrica: podloga pod igrali, žična ograja okrog igrišča in ponjava nad 
peskovnikom ter v enoti Vetrnica: zamenjan poškodovani stekleni panel na ograji terase. Zaradi 
varčevalnih ukrepov so bila izvedena le manjša vzdrževalna dela.  
Med šolskim letom so sledili prednostnim nalogam s področja porajajoče se pismenosti in 
sodelovanja z družinami otrok. V oddelkih prvega starostnega obdobja je bil poudarek na 
spoznavanju in usvajanju novih besed ter spodbujanju porajajočega se govora. V oddelkih drugega 
starostnega obdobja so ustvarili pogoje za sproščeno komuniciranje in samostojno pripovedovanje. 
Sodelovali so v projektih: Mali športnik, Mladi ekologi, na natečaju podjetja Medex, zbirali so star 
papir ter organizirali čistilno akcijo, vključili so se v projekt Štafeta semen ter Varnost otrok v 
prometu, sodelovali na čebelarskem taboru ter obeležili vse pomembnejše praznike. 
 
Člani sveta šole na poročili niso imeli vprašanj in pripomb. 
 
SKLEP: Člani sveta šole so soglasno potrdili poročilo o delu v šolskem letu 2013/2014 z evalvacijo 
vzgojnega načrta za šolo in vrtec. 

 
3. Pomočnica ravnateljice Sonja Vodopivec 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 bralna pismenost in uporaba brano-učnih 
strategij. 
Že dalj časa so opažali, da imajo učenci težave pri razumevanju prebranih besedil, zato so želeli, da bi 
z določenimi aktivnostmi povečali motiviranost za branje, saj je ta tesno povezana tudi z bralno 
pismenostjo. Ob podpori Zavoda za šolstvo je bil oblikovan šolski projektni tim. Vodja tima je vsako 
šolsko leto pripravila aktivnosti, s katerimi so zasledovali dva cilja: dvig bralne motivacije in 
razumevanje besedil. Vsa prizadevanja učiteljev po dveh šolskih letih za izboljšanje bralne pismenosti 
in branja z razumevanjem prinašajo rezultate. Zato bodo z aktivnostmi nadaljevali tudi v naslednjem 
letu, saj menijo, da lahko s primeri dobre prakse in izmenjavi izkušenj bralne zmožnosti naših učencev 
dodatno izboljšamo. 
 
Vprašanj s strani članov sveta šole ni bilo. 
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4. Glede na to, da so člani sveta šole tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 predhodno 
prejeli, je pomočnica ravnateljice izpostavila investicije, ki bi se realizirale odvisno od finančnega 
stanja šole in ustanovitelja. Investicijske potrebe so: na centralni šoli na predmetni stopnji zamenjava 
dotrajanih oken ter popravilo strehe, pregraditev hodnika iz razredne na predmetno stopnjo in s tem 
pridobitev treh prostorov, ki bi jih potrebovali za govorilne ure in individualno pomoč; na podružnični 
šoli v Šmihelu bi potrebovali opremo za eno učilnico; na podružnični šoli v Zagorju pa popravilo 
strehe. 
Prednostne naloge v šolskem letu 2014/2015 so: razvijanje bralne kulture in izboljšanje branja, 
povečanje deleža samostojnega dela učencev ter dvig znanja na višje ravni, delo z nadarjenimi učenci 
in učenci z učnimi težavami, razvoj dobrih medsebojnih odnosov, kulturo obnašanja in dosledno 
spoštovanje vzgojnega načrta ter pravil šolskega reda, uporaba sodobne IKT tehnologije in spletne 
učilnice, izboljševanje timskega načrtovanja in medpredmetnega povezovanja. 
V šolskem letu 2014/2015 bomo na podlagi 51. člena ZIPRS zmanjšali število zaposlenih za 1 %, in 
sicer bomo ure učiteljice, ki vodi oddelek podaljšanega bivanja in se bo v mesecu oktobru upokojila, 
prerazporedili med ostale učitelje. 
Novost v letošnjem šolskem letu je pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razreda. 
Učenci so izbrali neobvezni predmet le v 4. razredu, in sicer šport in računalništvo. 
 
Pomočnica ravnateljice Sonja Vodopivec je povedala, da je v šolskem letu 2014/2015 v vrtec vpisanih 
164 otrok od tega 56 novincev, nekaj je še prostih mest. Letos začenjajo v vrtcu z novim 
obogatitvenim gibalno/ športnim programom Mali sonček, ki je namenjen otrokom od drugega do 
šestega leta starosti. Njegov 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.  
Poudarila je, da so investicije potrebne predvsem v enoti Mavrica, in sicer zamenjava dotrajanih 
oken, sanacija stopnišča in izdelava klančine, medtem ko so v enoti Vetrnica  potrebna predvsem 
popravila napak, ki so nastale ob gradnji. 
 
Vprašanj in pripomb člani sveta šole na predstavljeni Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 
niso imeli. 
 
SKLEP: Člani sveta šole so potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015. 
 
5. Pomočnica ravnateljice Sonja Vodopivec je člane sveta šole seznanila s spremembo cenika storitev 
tržne dejavnosti. Glede na izračun stroškov se spremenijo cene uporabe učilnice, večnamenskega 
prostora in stare telovadnice za društva in posameznike iz 9,00 eur na 12,00 eur ter uporaba učilnice, 
večnamenskega prostora in stare telovadnice za delovne organizacije in samostojne podjetnike iz 
13,50 eur na 17,50 eur. Ob tem je poudarila, da se cene uporabe prostorov zadnja štiri leta niso 
spremenile 
 

6. Člani niso imeli pobud, predlogov ali pripomb. Predsednica sveta šole Sabina Kernel je člane sveta 
šole obvestila, da bo zbiralna akcija starega papirja v četrtek, 2. 10. 2014. 
 
 
Predsednica sveta šole Sabina Kernel se je zahvalila članom za prisotnost in sodelovanje ter jih 
pozdravila.  
 
 
Seja sveta šole je bila zaključena ob 18.45 uri. 
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Priloge zapisnika: 

 Realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 (šola) 

 Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta v Vrtcu Pivka šolsko leto 2013/2014 

 Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/2014 (Bralna pismenost in uporaba 
bralno-učnih strategij) 

 Letni delovni načrt Osnovne šole Pivka za šolsko leto 2014/2015 (predlog) 

 Letni delovni načrt Vrtca Pivka za šolsko leto 2014/2015 (predlog) 

 Cenik storitev tržne dejavnosti 
 
 
 
 
Zapisnikarica:   Overitelja zapisnika:   Predsednica sveta šole: 
Tanja Želodec Vilhar  Mirjam Šatej Cucek    Sabina Kernel    
 
     
    Karmen Šabec                                
                                                          
          


