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ZAPISNIK IX. SEJE SVETA ŠOLE 

 
IX. seja Sveta šole je bila v sredo, 26. 2. 2014 ob 18.00 v zbornici šole OŠ Spodnja Idrija. 
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisnika VIII. seje Sveta šole in korespondenčne seje 
4. Pregled realizacije sklepov 
5. Sprejem zaključnega računa za leto 2013 
6. Poročilo o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju šol. leta 2013/14 
7. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 
8. Predlogi in pobude članov sveta 

 
 
K. 1 

Prisotni: glej prilogo 
Opravičili: Alenka čopič, Martina Šlabnik, Uroš Štucin, Katarina Kumar. 
 
SKLEP:  Svet šole lahko zaseda, ker je prisotnih dovolj članov za nadaljevanje sestanka Sveta 
šole. 
 
K. 2 

Ivica Šemrov je predstavila dnevni red. 
 
SKLEP:  Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
K. 3 

Člani sveta so pregledali zapisnika VIII. seje Sveta šole in korespondenčne seje 
Sveta šole. Pripomb na zapisnika ni bilo. 
 
SKLEP:  Zapisnika sta soglasno potrjena. 
 
K. 4 

Ivica Šemrov je povzela vse sklepe prejšnje seje. 
 
SKLEP:  Vsi sklepi  iz zapisnika VIII. seje Sveta šole so realizirani. 



K. 5 

Ravnatelj Radko Vehar je opozoril in predlagal, da moramo dodatno na Dnevni red uvrstiti 
točko Odpis sredstev. 
Ivica Šemrov je predlagala in dala na glasovanje, da se pod točko 5 uvrsti Odpis sredstev. 
 
SKLEP:  Člani sveta so soglasno sprejeli predlog uvrstitve nove točke dnevnega reda Odpis 
sredstev pod točko 5.  Ostale točke dnevnega reda se pomaknejo za eno mesto navzdol. 
 
Ravnatelj je predstavil odpis različnega drobnega materiala, ki se je že amortiziral. 
Podrobneje je prestavil odpis stavbe šole v Otaležu ter igrišča na Občino Cerkno. Ivica 
Šemrov je povedala, da so  zelo stare kose šolskega inventarja s Podružnice Ledine, ki so bili 
odpisani že pred mnogimi leti, podarili Mestnemu muzeju Idrija.  
 
SKLEP:  Člani so soglasno potrdili Odpis sredstev. 
 
K. 6 

Računovodkinja Snežana Leban je predstavila Računovodsko poročilo za leto 2013.   
 
Kaj predstavlja povišani indeks za regres? (Nada Golja Vastič)  
Računovodkinja pojasni, da se je v letu 2013 vračalo premalo izplačane regrese za javne 
uslužbence iz leta 2012. Prav tako se je moralo všteti  izplačilo ¾  nesorazmerij v leto 2013.  
 
Indeks za pisarniški material za pouk je zelo poskočil. Kako to? (Kristjan Brus) Ravnatelj 
razloži, da učenci 1. triletja pogosto nimajo delovnih zvezkov in zato se jim fotokopira, prav 
tako se za likovno umetnost na dve leti nabavi večjo količino materiala za pouk. V letošnjem 
šolskem letu se je za predmet kemija naročilo material, ki je primanjkoval.  
 
Zakaj se stroškov fotokopiranja za učence ne pripiše na mesečne položnice? (Martina Seljak) 
Ravnatelj pojasni, da se vse fotokopije obračunavajo skozi materialne stroške šole.  
 
Kakšni so  stroški najema? (Kristjan Brus) Računovodkinja pojasni, da so v letu 2012 začeli 
uporabljati nov računalniški program za obračunavanje plač. Tudi najem fotokopirnega stroja 
je po fotokopiji cenejši.  
 
Postavka izobraževanje; se izobraževanje odreka? (Kristjan Brus)  
Ravnatelj pojasni, da se ne odreka, ampak se izbere izobraževanja, ki so cenejša, brezplačna 
ter nujna za delo.  
 
SKLEP:  Zaključni račun za leto 2013 je bil soglasno potrjen. 
 
K. 7  

Ravnatelj Radko Vehar je predstavil Poročilo o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju 
2013/14. Glede na število negativnih ocen po predmetih in razredih so že bili sklicani 
roditeljski sestanki, individualni pogovori, sestanki s starši. Nekateri učenci so že popravili 
svoje negativne ocene. Ravnatelj je poudaril, da se apatija iz celotne družbe prenaša v šolo in 
je marsikdaj zelo težko dosegati dobre rezultate. 
 



 
K. 8 

Ivica Šemrov je članom sveta povedala, da je gradivo za ocenjevanje delovne uspešnosti 
ravnatelja enako. Še enkrat je predstavila posamezne kriterije ocenjevanja in najvišje možne 
procente pri posameznem kriteriju. 
 
Pri kriteriju Realizacija obsega programa je ravnatelj predstavil, da je  realizacija obsega 
programa  96%, to je realizirano, realizacija obsega DSP programa je od 94-98 %,  v 
realizacijo se upošteva tudi bolezni učencev, bolniške odsotnosti in možnosti, da se vseh ur 
primanjkljaja ne more nadomestiti, razpisane interesne dejavnosti so izvedene, ure 
dopolnilnega pouka so realizirane, razredna stopnja ima svoj program realiziran 100 %. 
 
V nadaljevanju je ravnatelj pri kriteriju Kakovost izvedbe programa predstavil, da je v okviru 
samoevalvacije izpeljana Anketa o zadovoljstvu s prehrano na šoli.  Podanih je bilo manj 
pripomb, na šolskem parlamentu  je bilo omenjeno temo izrečenih kar nekaj pohval in tudi 
kuharica Tatjana se trudi z upoštevanjem predlogov s strani učencev. Ravnatelj je predstavil 
svoje pomisleke o raziskavi, ki je bila predstavljena v javnosti kot lestvica Najuspešnejših 
slovenskih osnovnih šol. Na naši šoli so se vsi učenci, vključno z učenci, ki imajo ure DSP-ja, 
udeležili NPZ-jev, tudi v 6. razredu, kjer je bilo neobvezno.  
Prav tako se v sklopu materialnih zmožnosti izvaja nadstandardne programe, je pa še nekaj 
rezerve, da  se lahko doseže več, meni ravnatelj. 
 
V kriteriju Razvojna naravnanost šole ravnatelj pojasni, da smo dodelali vzgojni in razvojni 
načrt šole, da bomo sledili tudi novitetam, na pa za vsako ceno, uporablja in izobražuje se 
tudi v IK tehnologiji, hospitacije se redno izvaja in spremlja delo strokovnih delavcev. 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je okrnjeno. Šola se v širšem okolju uveljavlja s 
projekti Unecso, Zdrava šola, s prijavo na Comenius nismo bili uspešni, na mednarodnem 
področju se udeležujemo s Twinningproject. 
 
Pri zagotavljanju materialnih pogojev se trudi s pisanje prošenj na različne naslove. 
Pozitivnega odziva skorajda ni, nekaj sredstev je nakazal le Petrol. 
 
Ivica šemrov je pozvala člane, da izrazijo svoja mnenja po posameznem kriteriju. Robert 
Šinkovec je podal svoje mnenje, da  3. Razvojna naravnanost zavoda - Nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje ravnatelja, učiteljev in drugih strokovnih delavcev ni najbolje 
realizirana. 
 
Člani sveta so predlagali naslednje: 

1. Realizacija obsega programa 25% (25%) 
2. Kakovost izvedbe programa 35 % (35%) 
3. Razvojna naravnanost zavoda 32% (35%) 
4. Zagotavljanje materialnih pogojev 5% (5%) 

 
Predsednica Sveta šole je podala predlog oceno delovne uspešnosti ravnatelja 97% na 
glasovanje. 
 
SKLEP:  Člani sveta šole so soglasno sprejeli oceno. 



 
K. 9 

Ravnatelj je predstavil raziskavo o energetskem stanju šole, rezultate merjenja radona v šoli 
in ukrepe, ki jih izvajamo (zračenje). 
 
Martina Seljak je izrazila željo, da naj v kuhinji uporabljajo manj plastike, plastičnih lončkov, 
vilic, tetrapakov, saj je stroškovno na dolgi rok slabo. Ravnatelj je potrdil omenjeni problem, 
na katerega so ga opozorili tudi učenci. 
 
Kristjan Brus je povprašal, kaj lahko naredimo, da bi zagotovili boljše stanje pri fizičnih 
sposobnostih otrok, ki so, glede na rezultate pri ŠVZ kartonu, slabe. 
Ravnatelj je povedal, da dodatne ure za predmet šport ne moremo izvajati, ker je 
predmetnik določen.  Vključujemo se v projekt Zdrav življenjski slog. Če bi občina Idrija 
finansirala nadstandardni program, bi lahko izvajali različne športne interesne dejavnosti. 
Problem je tudi v tem, da učenci običajno ne vztrajajo niti pri ponujenih dejavnostih. 
 
Ivica Šemrov je povedala, da naj bi bila gradnja vrtca Ledine kmalu končana. 
 
Nada Golja Vastič je podala pobudo, da se poišče in shranjuje izdelke učencev na temo 
dediščine, ker jih tudi na podeželju vključujejo v svoje projekte. 
 
 
Seja  Sveta šole OŠ Spodnja Idrija je bila zaključena ob 20.15. 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                        Predsednica Sveta šole: 
Andreja Filipič                                                                      Ivica Šemrov 
 


