Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka

ZAPISNIK
6. seje sveta zavoda, ki je bila dne 3. 3. 2022 ob 17. uri v biološki učilnici.
Prisotni:
 predstavniki občine: Sabina Požar, Majda Žužek
 predstavniki staršev: Matjaž Cerkvenik, Anja Česnik
 predstavniki šole: Jana Biščak Novak, Polonca Šeško, Jure Kotnik,
Odsotni:
 predstavniki občine: Ester Maver – opr.
 predstavniki staršev: Manja Žagar – opr.
 predstavniki šole: Lea Želko Pašić – opr., Kristina Rojc – opr.
Na seji sta bili prisotni tudi ravnateljica Alenka Tomšič in računovodkinja Margareta Mrše ter
sindikalna zaupnica OŠ Pivka Nadja Černetič.
Začetek seje: 17.05 uri.
Zapisnikarica: Tanja Želodec Vilhar
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško je po ugotovljeni sklepčnosti pozdravila prisotne.
Članom sveta zavoda je predlagala, da bi v dnevni razširili ter dodali 2 točki, in sicer:
* pod zaporedno številko 3. Pregled in potrditev poročil popisne komisije za leto 2021 ter
* pod zaporedno številko 7. Cenik.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda z dne 20. 1. 2022
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 18. 2. 2022
3. Pregled in potrditev poročil popisne komisije za leto 2021
4. Letno poročilo za leto 2021
5. Predstavitev finančnega in kadrovskega načrta za leto 2022
6. Predlog za predstavnike v odbor šolskega sklada
7. Cenik
8. Razno
9. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021
10. Seznanitev z mnenji:
vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, lokalne skupnosti, sveta staršev
11. Odločanje vseh članov o izbiri kandidata za ravnatelja
SKLEP: Člani sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
1. Predsednica Polonca Šeško je povzela glavne točke 5. seje z dne 20. 1. 2022 ter prebrala sklepe
zapisnika. Člani na zapisnik niso imeli pripomb.
SKLEP: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 5. seje z dne 20. 1. 2022.
2. Predsednica Polonca Šeško je povzela zapisnik 4. dopisne seje z dne 18. 2. 2022 ter članom sveta
zavoda pojasnila, da zaradi nesklepčnosti predlagani sklep ni bil sprejet. Člani na zapisnik niso imeli
pripomb.
SKLEP: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 4. dopisne seje z dne 18. 2. 2022.
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3. Člani sveta zavoda so z dopisno sejo dne 18. 2. 2022 prejeli dnevnik izločenih sredstev za leto 2021
ter obrazložitev o odpisu in izločitvi iz uporabe.
Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj.
SKLEP: Člani sveta zavoda Osnovne šole Pivka potrjujejo pregled in potrditev dnevnikov
popisne komisije za leto 2021.
4. Člani sveta zavoda so predhodno prejeli Letno poročilo za leto 2021.
Ravnateljica Alenka Tomšič je pozdravila prisotne. Iz Letnega poročila za leto 2021 je izpostavila
poslovno poročilo. Povedala je, da je letno poslovno poročilo povzetek LDN 2020/2021. V njem je
primerjalno glede na leta 2019 in 2020 zapisano število učencev in otrok v vrtcu ter število
zaposlenih. Povedala je, da je bila realizacija ur obveznega programa za celo šolo 98,1%, razširjen
program pa je bil zaradi upoštevanja priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe s Covid-19 okrnjen,
predvsem pri izvedbi interesnih dejavnosti 97,66%. Članom sveta zavoda je pojasnila sestavo
prihodkov po virih, investicije in investicijska vlaganja v preteklem letu.
Računovodsko poročilo je predstavila računovodkinja Margareta Mrše. Članom sveta zavoda je
povedala, da je zavod leto 2021 poslovanje zaključil z negativnim rezultatom, in sicer je bil presežek
odhodkov nad prihodki v višini 38.320,98 eur. Povedala je, da je primerjava z leto 2020 težja, saj sta
bila šola in vrtec v letu 2020 veliko časa zaprta zaradi ukrepov Covid-19.
V letu 2021 so bili stroški elektrike, ogrevanja, plina, tekočega in investicijskega vzdrževanja, čistil in
pisarniškega materiala veliko višji kot v letu 2020. V letu 2021 so beležili tudi višanje cen energentov
in hrane. Povedala je, da so v letu 2021 višji tudi stroški plač predvsem zaradi napredovanj
zaposlenih, nekaj pa tudi na račun novih zaposlitev. Zelo pomemben dejavnih negativnega poslovanja
je zagotovo tudi vrednost oskrbnin otrok vrtca, saj je bila cena zadnjič usklajena v letu 2019, stroški
dela pa so se v zadnjih dveh letih dvignili. Zaradi številnih bolniških odsotnosti delavcev v vrtcu, ki jih
nadomeščajo študenti, so se zelo povečali stroški študentskega servisa.
Povedala je, da je nekaj delavcev zaposlenih v kuhinji financiranih s tržne dejavnosti – iz malic in kosil
zaposlenih in kosil za učence. Zaradi bolezni, izolacij in karanten je bilo veliko število učencev in
zaposlenih med letom odsotnih in posledično je bilo manj priliva s strani tržne dejavnosti.
Ravnateljica Alenka Tomšič je članom še pojasnila, da je ustanoviteljica Občina Pivka z negativnim
rezultatom poslovanja zavoda v letu 2021 seznanjena ter da skupaj z občinsko upravo iščejo rešitev
pokritja negativnega poslovanja. Dogovarjajo se tudi o dvigu oskrbnin v vrtcu.
Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj na predstavljeno Letno poročilo za leto 2021.
SKLEP: Člani sveta zavoda so sprejeli Letno poročilo za leto 2021.
5. Ravnateljica Alenka Tomšič je predstavila še finančni načrt za leto 2022. Povedala je, da Občina
Pivka v letu 2022 zagotavlja delež sredstev za financiranje javne delavke. Občina Pivka bo zagotovila
tudi sredstva v vrtcu za njegovo dejavnost, nabavo didaktične opreme in igral, investicijsko
vzdrževanje in investicije. Zagotovila bo tudi sredstva za materialne stroške v višini 54.564,00 eur. Za
šolo pa tudi sredstva za šolo v naravi, ogrevanje, obnavljanje računalniške opreme ter za investicijsko
vzdrževanje in investicije šole.
Ravnateljica je povedala, da bo v tem in naslednjem šolskem letu enako število oddelkov v šoli in
vrtcu, zato bo posledično kadrovski načrt enak. V tem šolskem letu je MIZŠ odobril večji delež
računalničarja in svetovalnega delavca. Ob tem je poudarila, da ustreznega kadra za delo
svetovalnega delavca na trgu dela ni. Prav tako je zelo težko zaposliti učitelja naravoslovja,
matematike in fizike, težko pa smo zaposlili tudi učitelja razrednega pouka.
Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj na predstavljen finančni in kadrovski načrt za leto 2022.
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SKLEP: Člani sveta zavoda so sprejeli finančni in kadrovski načrt za leto 2022.
6. Ravnateljica Alenka Tomšič je članom sveta zavoda povedala, da mandat članom šolskega sklada
poteče v mesecu marcu. V letošnjem letu je pri imenovanju članov s strani šole sprememba, in sicer
so lahko namesto 3 imenovani 4 člani. Na predlog šole svet zavoda potrdi 4 predstavnike šole.
Predlagani so bili: Margareta Mrše, Eva Šuštaršič, Špela Korent, Tanja Stavanja. Novost pri delovanju
šolskega sklada je tudi v tem, da se lahko sredstva namenijo za pomoč socialno šibkim učencem in da
se sredstva lahko pridobijo tudi iz deleža namembnosti dohodnine. Na podlagi teh novosti so
posodobili tudi Pravila šolskega sklada OŠ Pivka.
Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj in pripomb.
SKLEP: Člani sveta zavoda so potrdili Margareto Mrše, Evo Šuštaršič, Špelo Korent in Tanjo
Stavanja za članice šolskega sklada.
6. Ravnateljica Alenka Tomšič je glede na dvig stroškov in stroškov prehrane predlagala 7% dvig cene
kosila, in sicer za učence in zaposlene. Nova cena kosila bi bila od 1. 3. 2022 dalje 2,86 eur za učence
in 3,00 eur za zaposlene. Člani so se s predlogom strinjali.
Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj in pripomb.
SKLEP: Člani sveta zavoda so sprejeli dvig cene kosila za učence na 2,86 eur in za zaposlene
na 3,00 eur od 1. 3. 2022 dalje.
8. Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj, pripomb in pobud.
Ravnateljica Alenka Tomšič se je članom sveta zavoda zahvalila za podporo in konstruktivno
sodelovanje. Ravnateljica in računovodkinja Margareta Mrše sta se poslovili.
9. Polonca Šeško je članom razložila način ocenjevanja ravnateljice. Svet zavoda ugotavlja delovno
uspešnost ravnateljice na podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev s področja šolstva. Od 1. julija 2020 dalje se ponovno uporabijo določbe ZSPJS
glede izplačila redne delovne uspešnosti. Tako ravnateljici pripada del plače za redno delovno
uspešnost za obdobje od 1.1.2021 do 31. 12. 2021, ki bo izplačana v letu 2022, na podlagi poslovnega
poročila za leto 2021. Povedala je tudi, da na podlagi okrožnice MIZŠ številka 6030-2/2022/24
poslovanje zavoda z izgubo ne upoštevajo kot izločitveni kriterij oziroma razlog za neupravičenost do
dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice.
Svet zavoda ovrednoti v razponu od 0 % do zgornje vrednosti posameznega kriterija:
1. Realizacija obsega programa – do 25 %
Realizacija ur obveznega programa za celotno šolo je bila 98,1%, razširjen program pa je bil zaradi
upoštevanja priporočil NIJZ nekoliko okrnjen, predvsem pri izvedbi interesnih dejavnosti in je bil
realiziran 97,66%.
Člani sveta zavoda so ovrednotili kriterij realizacijo programa s 25%.
2. Kakovost izvedbe programa – do 35 %
Povprečna številčna ocena učnega uspeha je bila 4,3. Opravljena je bila samoevalvacija, in sicer so
izvedli anketo med učenci 2. in 3. triade kako so učenci sami ocenili pridobljene e-veščine v času dela
na daljavo. Izvedeno je bilo NPZ kjer so bili rezultati okrog slovenskega povprečja.
Izvajali so dodatne in nadstandardne dejavnosti ter sodelovali v projektih:
 ŠOLA:
- Zdrava šola, Shema šolskega sadja in mleka, Tradicionalni slovenski zajtrk
3

Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka


Kulturna šola, Rastem s knjigo, Simbioza šola – medgeneracijsko branje
OBJEM – izboljšanje bralne pismenosti
SKUM – razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetniško vzgojo
Izzivi medkulturnega sobivanja – pomoč učencem priseljencem
ERASMUS+ (From Columbus to Atlantis, Numeracy and Literacy through Coding and
Robotics, Future classroom skill, ŠolaKUL, EUvalues for inclusion)
Junior FLL – Lego Education model
Pozdrav ptic miru – o sodelovanju in prijateljstvu
Biti na konju – spoznajmo konja
Carnivora dinarica – didaktični kotiček o treh velikih zvereh
Poskus prenove razširjenega programa
Varno in spodbudno učno okolje – razvojna naloga do 2023
Poletna šola v naravi za 4. in 5. razred (dolg iz 2019/2020)
Udeležba na različnih tekmovanjih – športna os odpadla (128 bronastih, 10 srebrnih, 1
zlata), raziskovalna naloga iz zgodovine zlata, turistična srebrna
Izdaja e-šolskega časopisa, šolski radio
Uspešno sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih

VRTEC:
- Športni program Mali sonček
- SKUM: Skupaj z umetnikom smo zasnovali in realizirali uglasbitev glasbene pravljice
Mojca Pokraculja
- Ustvarjanje učnih okolij za 21. Stoletje: Osredotočili so se predvsem na zagotavljanje
varnega in spodbudnega učnega okolja in skrb za dobro počutje in sprejetost vsakega
posameznika
- Trajnostna mobilnost: Otroke so seznanili z ravnovrstnimi načini transporta ljudi in
tovorov ter ozaveščali uporabo tistih, ki so bolj prijazni do ohranjanja narave
- Olimpijske igre: Ob odprtju novega kompleksa igral ob stadionu je bila izvedena za otroke
vrtca mini olimpiada
- Kmetija zaživi: Z obiski kmetije so si otroci širili spoznavni svet in spoznavali postopke
pridelave hrane
- Program spodbujanja prijaznosti
- Zdravje v vrtcu
- Varno s soncem

Učence in otroke so ekološko usmerjali, spodbujali k varčni rabi energije in varstvu okolja,
vzdrževanju stavb in urejenosti okolice. Organizirali so zbiralne akcije starega papirja, zbirali so
zamaške ter sodelovali pri humanitarnih akcijah Karitasa in Rdečega križa.
Člani sveta zavoda so ovrednotili kriterij kakovost izvedbe programa s 35%.
3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35 %
LDN se navezuje na vizijo in poslanstvo šole/vrtca ter razvojni načrt. Ravnateljica je opravila nekoliko
manj neposrednih hospitacij zaradi prekinitve pouka in razmer v šolo. Delo učiteljev je spremljala na
daljavo, opravila z njimi informativne pogovore. Izobraževanje in usposabljanje ravnateljice, učiteljev
in drugih delavcev zavoda je potekalo v skladu s finančnimi zmožnostmi predvsem preko spleta.
V skladu z navodili NIJZ so izvajali pedagoško prakso za dijake in študente. Uveljavljanje šole v širšem
okolju je potekalo v sodelovanju z lokalno skupnostjo, organizacijami, društvi, šolami, mediji na
lokalnem in širšem nivoju. Preko spleta so izvedli javne prireditve ter jih predvajali na lokalni televiziji.
4

Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka
Objavljali so članke v Pivških novicah in na spletni strani šole. Sodelovali so tudi v nacionalnih in
mednarodnih projektih.
Člani sveta zavoda so ovrednotili kriterij razvojno naravnost zavoda s 35%.
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %
Prihodke so si pridobivali tudi na trgu, z donacijami, iz drugih virov in iz projektov EU.
Iz predloga investicijskega vzdrževanja in investicij ter nabave so realizirali:
 ŠOLA: obnova parketa in keramike v učilnici MAT, prebelili so zgornjo garderobo ter opravili
delna beljenja, posodobili so računalniško opremo iz programa React EU, obogatili knjižnično
gradivo in učila ter učne prpomočke, postavili nadstrešek na vhodom razredne stopnje, zaprli
vetrolov pri kuhinji
 VRTEC: posodobili so računalniško opremo, uredili igrišče in centralno ogrevanje, sanirali
keramiko v kuhinji in v otroških sanitarijah, nabavili opremo za telovadni kabinet ter
didaktični material
Zaradi COVID-19 predviden program zbiranja sredstev za Šolski sklad ni bil izvedljiv.
Člani sveta zavoda so ovrednotili kriterij: zagotavljanje materialnih pogojev s 5%.
Člani sveta zavoda so ugotovili, da ravnateljica Alenka Tomšič pri vseh kriterijih dosega zgornjo
vrednost merila. Ravnateljica Alenka Tomšič je dosegla 100% delovno uspešnost za leto 2021.
Člani sveta zavoda so soglašali, da se ravnateljici Alenki Tomšič nameni 5% letne mase njene osnovne
plače.
Obrazec o ugotovljeni uspešnosti ravnateljice za leto 2021 je potrebno posredovati v potrditev
ustanoviteljici Občini Pivka ter nato Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.



SKLEP:
Svet zavoda OŠ Pivka je ugotovil, da ravnateljica Alenka Tomšič dosega 100% delovno
uspešnost za leto 2021.
Svet zavoda soglaša, da se za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021 ravnateljici Alenki Tomšič
nameni 5 % letne mase njene osnovne plače.

Sindikalna zaupnica OŠ Pivka Nadja Černetič se je poslovila in sejo zapustila.
10. Predsednica Polonca Šeško je članom sveta zavoda prebrala mnenje o kandidatki za ravnateljico
občinskega sveta Občine Pivka in mnenje sveta staršev Osnovne šole Pivka ter poročilo volilne
komisije o rezultatu glasovanja vzgojiteljskega in učiteljskega zbora.
11. Člani sveta zavoda so se odločili, da bodo izvedli tajno glasovanje o izboru kandidatke na prosto
delovno mesto. Določili so volilno komisijo ter opravili glasovanje. Po opravljenem glasovanju so
sprejeli sklep.
SKLEP: Na prosto delovno mesto ravnatelja/-ice zavoda Osnovne šole Pivka se izbere Nadjo
Černetič, ki izpolnjuje vse razpisane pogoje.
Skep o izbiri z vso dokumentacijo se pošlje v mnenje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport. Ministrica poda mnenje k izbiri.
Predsednica sveta zavoda Polonca Šeško se je članom zahvalila za prisotnost ter jih lepo pozdravila.
Seja sveta zavoda je bila zaključena ob 18.40 uri.
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Priloge zapisnika:
 Letno poročilo za leto 2021
 Izpolnitev letnega programa zavoda 2020/2021
 Dokumentacija tajnega glasovanja o izboru kandidatke

Zapisnikarica:
Tanja Želodec Vilhar

Predsednica sveta zavoda:
Polonca Šeško
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