Osnovna šola Spodnja Idrija
Šolska ulica 9
5281 Spodnja Idrija
Datum: 06. 04. 2017
Štev.: 9000-10-2016/17

ZAPISNIK
10. seje sveta šole, ki je bila 04. 04. 2017 ob 19.00 uri v učilnici za glasbeno umetnost (GUM) v
drugem nadstropju šole.
Prisotni:
Silva Boštjančič ( podružnična šola), Ingrid Erjavec (razredna stopnja), Andreja Filipič (podaljšano
bivanje), Urška Lahajnar Ubajiogu (predmetna stopnja), Snežana Leban (tehnično osebje), Nikolaj
Podgornik (predstavnik občine), Katica Prezelj (predstavnica občine), Robert Šinkovec (predstavnik
občine), Martina Seljak (predstavnica staršev), Kristjan Brus (predstavnik staršev), Katarina Jereb
(predstavnica staršev), Janja Habe (v. d. ravnatelja)
Opravičeno odsotni: Martina Šlabnik (poslovna sekretarka), Darja Červ (začasna sindikalna
zaupnica)
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda ter zapisnika prejšnje seje
3. Program dela za leto 2017 – obravnava in potrditev dokumenta
4. Letna ocena delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2016
5. Seznanitev z mnenji kolektiva, sveta staršev ter ustanovitelja glede kandidatov za novega
ravnatelja zavoda, odločitev o imenovanju
6. Predlogi in pobude članov sveta šole
K1
Predsednica sveta šole ugotavlja, da je prisotnih dovolj članov sveta šole in tako ugotovi
sklepčnost sveta šole.
K2
Člani sveta zavoda soglasno potrdijo predlagan dnevni red in brez dodatne razprave tudi zapisnik
predhodne seje.
K3
Računovodkinja, ga. Leban, predstavi finančni del programa dela zavoda. Za 2017 ustanovitelj
zavodu namenja poleg sredstev za kritje materialnih stroškov tudi 33.480 € za namen investicij,
ter 10.000 € za nakup opreme, skupno pa bo finančna konstrukcija za letošnje leto okoli 5% višja
kot v prejšnjem letu. G. Podgornik vpraša, kako, da je do takega povišanja prišlo. Računovodkinja

obrazloži, da je povišanje posledica nekoliko višjega zneska financiranja s strani ministrstva za
plače zaposlenim ter povišanemu znesku s strani ustanovitelja.
G. Brusa zanima, kje se vidi znesek, ki se zaračunava vrtcu Idrija za zaposlitev delavke v ledinskem
vrtcu. V razpredelnici s predstavitvijo denarnega toka je to v točki 2 pod postavko »del 7130«.
G. Šinkovec pa vpraša, če znesek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v tem načrtu ni
vključen, saj ga med postavkami ni razbrati. Tega zneska res ni v načrtu.
Dodatno ga zanima še, zakaj je postavka Plače iz naslova prodaje letos tako nizek. Do spremembe
je prišlo, bil v letu 2016 izračun izveden na podlagi odstotka med prihodki ki se nanašajo na
opravljanje javne službe in odstotkom tržne dejavnosti, za leto 2017, pa so v načrtu dejanski
stroški plač tržne dejavnosti.
Nato v.d. ravnatelja predstavi še vsebinski del načrta, v katerem so glavni poudarki, da se
pričakuje dva oddelka prvošolcev, da bo v Ledinah zopet vseh pet generacij otrok v prvih petih
oddelkih in, da bo s prihodnjim šolskim letom poučevanje angleškega jezika že v vseh devetih
razredih. S kadrovskega vidika se napoveduje nekaj sprememb, in sicer ena upokojitev med
učiteljicami razrednega pouka, dve dolgotrajni odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in hkrati
se dve delavki s porodniškega dopusta vračata. Ker pa se napoveduje obenem tudi povečanje
števila oddelkov na razredni stopnji, vse kaže (sistemizacije delovnih mest za prihodnje šolsko leto
še ni možno postaviti), da bo potrebno tudi dodatno zaposlovati.
Sicer pa se uveljavlja več notranje kontrole in medsebojnega nadzora, predvsem pri opravljanju
administrativnega dela.
V letošnjem letu bo opravljena tudi zunanja revizija poslovanja.
G. Brusa zanima, če je glede gradnje novega vrtca in posledičnega sobivanja z vrtcem tekom
gradnje že kaj več dogovorjenega. Ga. Habe pojasni, da se začetek gradnje načrtuje takoj s
primernimi vremenskimi pogoji v začetku leta 2018. Najprej se bo gradilo od ceste proti šolski
zgradbi, dela, ki bodo vključevala tudi spreminjanje šolskega kompleksa, pridejo na vrsto zadnja
(predvidoma, po optimističnem planu, šele leta 2019). Ker tudi šola še ne more predvideti, koliko
oddelkov in posledično neobhodno nujnega števila učilnic bo imela, trenutno še ni možno reči,
koliko prostorov se bo za uporabo vrtčevskim skupinam lahko ponudilo. Vrtec svoje skupine želi
prerazporediti v prostore šol v Spodnji Idriji in Idriji, pri nas pričakujejo uporabo še treh dodatnih
učilnic, selitev želijo opraviti že avgusta letos. V.d. ravnatelja pove, da je na skupnem sestanku
odločno podala predlog, da se selitev izvede tekom leta, ko bo jasno, da se dela pričnejo, koliko
prostorov bomo lahko ponudili v uporabo, pa v tem trenutku niti ni jasno. Še popolnoma
nedorečena pa je prihodnost uporabe skupne kuhinje.
Ob koncu se ponovno odpre tema porabe presežkov iz poslovanja zavoda v prejšnjih letih.
G. Šinkovec predlaga, da se sredstva nameni za izboljšave v telovadnici, bodisi za renovacijo
razsvetljave, bodisi za samo športno opremo (plezalna stena). G. Brus doda predlog za toplotno
sanacijo prostora, ker je telovadnica zelo hladna, oziroma zvočno izolacijo, da bo prostor tudi kar
se tiče hrupa sprejemljivejši. Gre za finančno zahtevna posega, ki pa jih sredstva, akumulirana s
presežki ne bodo mogla pokriti. Ga. Erjavec se naveže na prejšnji predlog in kot predlog navede
predelno zaveso oz. premično steno, ki bi omogočila uporabo telovadnice več skupinam učencev
hkrati, obenem pa bi služila kot, sicer majhen, pripomoček za obvladovanje zvoka na manjših
šolskih prireditvah.

Sklep: Vodstvo zavoda do naslednje seje pridobi ponudbe za menjavo svetil ter predelne stene v
telovadnici. Obenem naj se pripravi tudi pregled presežkov predhodnih let, ki niso bili pokoriščeni,
da se večji del akumuliranih sredstev uporabi v namen izboljšav v zavodu.
Še prisotnih desetih članov (ga. Jereb je sejo predčasno zapustila) je sklep soglasno potrdilo.
K4
Letno oceno uspešnosti dela ravnatelja zavoda se po kratki razpravi ugotavlja za oba nosilca
funkcije v letu 2016 skupno. Ocena sestoja iz štirih postavk:
- Za realizacijo obsega programa se podeli vseh 25% možnih točk
- Pri postavki kakovost izvedbe programa se podeli 30% od možnih 35%
- Na področju razvojne naravnanosti zavoda se prav tako podeli vseh 35% točk
- Za postavko zagotavljanja materialnih pogojev pa 3% od možnih 5%
Argumentacija manjkajočih odstotkov se nanaša predvsem na odprte možnosti še intenzivnejšega
ozaveščanja učencev o pomenu trajnostnega razvoja in varovanja okolja, varčevanja z energijo,
izboljšav na področju rezultatov nacionalnih preverjanj znanja pri drugi postavki, ter dodatnih
aktivnosti na področju zagotavljanja materialnih pogojev ter financiranja delovanja zavoda.
Sklep: Skupna ocena uspešnosti dela za oba nosilca funkcije ravnatelja v letu 2016 znaša 93 od
možnih 100%.
Sklep je soglasno potrjen.
Ga. Prezelj dodatno še predlaga, da se v program dela uvede obiskovanje podjetij, kjer so
zaposleni starši učencev, da se bodo že v nižjih razredih učenci seznanili s tem, kje in kaj počnejo
njihovi starši. (Tekom razprave sejo zapusti še ga. Seljak.)
K5
Po pretečenem dvajsetdnevnem roku za odziv vseh pozvanih, da se opredelijo do kandidatov,
prijavljenih na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja, so prispela mnenja z uprave Občine
Idrija, od sveta staršev, prav tako pa tudi rezultati glasovanja učiteljskega zbora.
Med učitelji je bilo oddanih 27 glasov, od tega je 24 glasov namenjenih ga. Janji Habe, 2 glasova g.
Tadeju Bračku, en glas pa je bil neveljaven.
Svet staršev podporo soglasno namenja ga. Janji Habe, obenem pa podpira idejo g. Bračka, da se
domače naloge začne tudi ocenjevati.
Občinski svet Občine Idrija pozitivno mnenje k imenovanju daje ga. Janji Habe, g. Tadeju Bračku
pa ne. Ga. Habe je s svojo predstavitvijo, programom dela in dosedanjimi delovnimi izkušnjami
kot v.d. ravnatelja dokazala svoje sposobnosti za vodenje zavoda. G. Braček pa pozitivnega
mnenja ne dobi, ker je iz priloženih listin razvidno, da doslej vodstvenih izkušenj javnega zavoda
nima, predstavitev na seji komisije in priložnost, da se osebno predstavi, pa je opravičil.
Sklep 1: Ker svet zavoda v poslovniku o delu sveta nima natančneje določenega načina glasovanja
v primeru imenovanja ravnatelja, se soglasno potrdi sklep, da bo glasovanje javno, z dvigom roke.
Sklep 2: Svet OŠ Spodnja Idrija daje soglasno potrdi podporo kandidatki za ravnateljico OŠ
Spodnja Idrija, ga. Janji Habe. Glasuje devet še prisotnih članov, vsi člani glasujejo pritrdilno.
Sklep 3: Na osnovi sklepa 2 se za soglasje k imenovanju ravnateljice prosi še pristojno ministrstvo
in nato dokončno odloča o imenovanju v mesecu maju.

K6
Vsebinski zadevi, zapisani pod točko 6, sta bili podani v razpravo že tekom predstavitve načrta
dela zavoda za leto 2017, a sta nekompatibilni z vsebino točke 3, zato sta zabeleženi ločeno.
Ga. Seljak opozori na zadnji športni dan, ko je ena skupina učencev obiskala Atlantis. Po besedah
učencev so bili v vodi vsega skupaj okoli dve uri, bili več ali manj le prosti za čofotanje po mili volji,
račun pa je bil zelo visok. V. d. ravnatelja obljubi, da bo zadevo raziskala, saj je bil načrtovan,
rezerviran in plačan program z animatorji, ki naj bi tekom obiska skrbeli za aktivno delo v
skupinah. Pove pa tudi, da je bilo treba zaradi števila prijavljenih naročiti dva avtobusa, od katerih
je bil eden potem malodane prazen, zaradi česar je strošek prevoza narastel.
Naknadno ga. Seljak še pove, da se glede načrtovane jesenske ekskurzije v London starši ne
strinjajo s tem, da se je ponudilo možnost zaprositve za finančno podporo s strani šolskega sklada.
Ga. Lahajnar U. kot soorganizatorka potovanja pove, da šolski sklad obstaja in imajo starši pravico
vlogo podati, ter da je odbor šolskega sklada sklenil, da vloge sprejema do 15. aprila, potem pa
bodo vse vloge pregledali in odločali, ali bo podpora odobrena ali ne, ter v kolikšnem obsegu.
Predlaga tudi, da se starše, ki imajo pripombe, preusmeri neposredno nanjo, ker je glede na
domnevno številčnost nezadovoljnih staršev čudno, da se nihče ne obrne na šolo oz.
soorganizatorki potovanja.
Seja se je končala ob 21.10h.

Spodnja Idrija, 08. 04. 2017
Predsednica: Urška Lahajnar Ubajiogu

Zapisala: Urška L. Ubajiogu

