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POVZETEK ZAPISNIKA 2. DELA 2. SEJE SVETA ŠOLE 
 

2. del 2. seje Sveta šole je bil v torek, 13. 3. 2012, ob 18.00 v zbornici OŠ Spodnja Idrija. 
 
Prisotni: Alenka Čopič, Andreja Filipič, Ivica Šemrov, Uroš Štucin, Robert Šinkovec, Kristjan 
Brus, Tina Seljak, Katarina Kumer, Radko Vehar, Nataša Felc 
Opravičili: Martina Šlabnik, Nada Golija Vastič 
 
Dnevni red: 
6. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 
7. Predlogi, pobude in vprašanja članov 
 
K. 6  
Ravnatelj je že prej vsem članom poslal povzetek poročila o izpolnjevanju LDN-ja. 
Ocenjevanje je potekalo v štirih sklopih. Člani so ravnatelja ocenili pri vsakem sklopu 
posebej. 
a) Poročilo o realizaciji obsega programa 
SKLEP: Ker je bilo vse realizirano, svet podeljuje najvišjo možno oceno, tj. 25 %. 
 
b) Kakovost izvedbe programa 
Vprašanja udeležencev ravnatelju. 
Ali so učenci s hrano zadovoljni? (Kristjan Brus) 
Kako je z usposabljanjem učiteljev za IKT? (Kristjan Brus) 
Kako se odzivate na potrebo po izboljšanju funkcionalne pismenosti? (Kristjan Brus) 
Menim, da je 90 % na starših. (Uroš Štucin) 
 
Sklep: Edino področje, ki ni najboljše, je kuhinja, zato svet od podeljuje 30 % (od 35 %) 
 
c) Razvojna naravnanost zavoda 
Vprašanja: 
Ali je vzgojni ukrep – delo v kuhinji ustrezen ali je to ukrep bolj 'na svojo roko'? (Kristjan 
Brus) 
 
SKLEP: Ker je bilo vse realizirano, svet podeljuje najvišjo možno oceno, tj. 35 %. 
 
č) Zagotavljanje materialnih pogojev 
Vprašanja: 
Verjetno je vsem v interesu, da so podjetja odprta za vse. Ali bi se dalo še kje kaj dobiti za 
izobraževanje učiteljev? (Robert Šinkovec) 



Uroš Štucin je dodal, da bi bilo treba enkrat pregledati vse velike dobavitelje in ugotoviti, kaj 
bi se dalo narediti. Predlagal je, da bi lahko to naredila skupaj s Kristjanom Brusom. 
 
SKLEP: Svet podeljuje oceno 3 % (od 5 %). 
 
SKLEP: Končna ocena ravnatelja je 93 %. 
 
K. 2 
1. Poročilo o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju 
Poročilo je podal ravnatelj. Uspeh je nekoliko slabši, kot je bilo ob zaključku lanskega 
šolskega leta.  
 
2. Povzetek predloga za ureditev prometne varnosti 
Poročilo je podal Uroš Štucin.  
 
SKLEP: Ustanovi se delovno skupino za prometno varnost v sestavi Uroš Štucin (vodja), člana 
pa sta Tina Seljak in Kristjan Brus. Kot pomoč bo Robert Šinkovec. Sklep je bil soglasno 
sprejet. 
 
Uroš Štucin je dalje predlagal, da bi bilo dobro enkrat pregledati traso, po kateri se otroci 
vozijo (hodijo) v šolo in iz nje. Potrebno bo dobiti še podporo KS Spodnja Idrija, zato bodo šli 
najprej tja, se najavili za udeležbo na naslednji seji ter tam predstavili svoj načrt in poudarili, 
da s tem mislijo resno. Smotrno bi bilo, da bi tudi Svet šole poslal uradni dopis (s povratnico) 
za najavo prisotnosti ter gradiva. 
Ivica Šemrov je predlagala, da se do 14. 3. do 12. ure sestavi dopis in se ga pošlje v 
dopolnitev za pripombe. 
 
SKLEP: Svet se je soglasno strinjal s predlogom Uroša Štucina.  
 
Seja se je zaključila ob 20.00. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:  
Nataša Felc 
 
Zapisnik povzela:    Predsednica Sveta šole: 
Ivica Šemrov    Ivica Šemrov 
 


