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Spodnja Idrija, 2. 7. 2012 
 
 
 
POVZETEK ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA ŠOLE 
 
3. seja Sveta šole je bila v ponedeljek, 2. 7. 2012, ob 18.00 v zbornici OŠ Spodnja Idrija. 
 
Prisotni: Alenka Čopič, Andreja Filipič, Ivica Šemrov, Uroš Štucin, Robert Šinkovec, Tina 
Seljak, Radko Vehar, Nataša Felc 
Opravičili: Martina Šlabnik, Nada Golija Vastič, Kristjan Brus, Katarina Kumer, Janja Habe 
 
Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Poročilo o volitvah (dodano na seji) 
4. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta šole 
5. Pregled realizacije sklepov 
6. Poročilo inšpekcijskega pregleda 
7. Poročilo o učnem uspehu 
8. Predlogi in pobude članov sveta 
 
 
K. 2 
Pred potrditvijo dnevnega reda je predsednica predlagala, da dodajo še eno točko dnevnega 
reda, ki bi jo umestili med točki 2 in 3, in sicer: Poročilo o volitvah. 
 
SKLEP: Vsi prisotni so se strinjali, da se doda še eno točko dnevnega reda, in potrdili dnevni 
red. 
 
K. 3 
Ivica Šemrov je prebrala poročilo volilne komisije o nadomestnih volitvah. Predlagani so bili 
trije kandidati in na volitvah, ki so potekale v ponedeljek, 18. junija 2012, je bila izvoljena 
Janja Habe. Predsednica je člane vprašala, če želijo dobiti zapisnik o poteku volitev. 
 
SKLEP: Člani so se soglasno strinjali, da zapisnika o poteku volitev ne potrebujejo. 
 
K. 4 
Člani so pregledali zapisnika (dva dela) zadnje seje. 
 
SKLEP: Zapisnika sta soglasno potrjena. 
 
K. 5 



1. ZAPISNIK 
 
SKLEP: Pri pregledu in potrditvi zapisnika pretekle seje člani sveta oblikujejo sklepe pretekle 
seje, ki so primerni za objavo. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
2. POSLOVNIK 
 
SKLEP: Člani so se soglasno strinjali, da se ta (osenčeni) del 3. člena poslovnika izpusti in da 
se poslovnik v celoti pregleda do naslednje seje. 
 
3. Pleskanje PŠ Ledine: Pleskanje je v teku. 
 
4. Nadomestne volitve: Izvoljena je bila Janja Habe. 
 
5. Ocena ravnatelja: Poslana je bila v skladu s pravili. 
 
6. Varna pot v šolo: Predlog za ureditve prometne varnosti je bil poslan na Krajevno skupnost 
Spodnja Idrija in s strani predstavnikov Sveta šole tudi uspešno predstavljen. 
Uroš Štucin je predstavil potek dogajanja v zvezi s predlogom varne poti. Z nenadno 
prometno ureditvijo Šolske ulice niso bili zadovoljni stanovalci omenjene ulice s št. 13–17, 
kar so izrazili v odprtem protestnem pismu, ki so ga v vednost poslali tudi ravnatelju OŠ 
Spodnja Idrija in Urošu Štucinu, predstavniku staršev.  
Ivica Šemrov je predlagala, da se Svet šole odzove na odprto pismo. Odgovor bosta 
oblikovala skupaj z Urošem Štucinom. 
 
SKLEP: Člani so se soglasno strinjali s predlogom o dopisu stanovalcem s strani Sveta šole OŠ 
Spodnja Idrija. 
 
7. Pregled ostalih tras, kjer še hodijo otroci v šolo. 
Robert Šinkovec je predlagal, da 'pritisnejo' na Občino, morda tudi na KS Spodnja Idrija, da 
rešuje ta problem. 
Ivica Šemrov je predlagala, da najprej evidentirajo stanje skupaj s policijo in predstavnikom 
Občine. 
Uroš Štucin je predlagal, da najprej pregledajo interno (predstavniki sveta), naredijo plan, 
nato pa povabijo primerne ljudi (širijo krog ljudi). 
Tina Seljak je omenila problem tabel, ki zakrivajo pogled na cesto (priključitev na glavno 
cesto) in otežujejo vključevanje v promet. 
Sklepa pod to točko ni bilo, ker je šlo zgolj za pregled sklepov. 
 
K. 6 
Ravnatelj Radko Vehar je podal poročilo o inšpekcijskem pregledu v zvezi z nesrečo na 
smučarskem tečaju. Člani sveta so prejeli fotokopijo ukrepov inšpektorja (glej prilogo) in so si 
to lahko prebrali. 
Ravnatelj je o tem obvestil učiteljski zbor, kar mu je bilo tudi naročeno. 
 
K. 7 
Ravnatelj Radko Vehar je predstavil učni uspeh v preteklem šolskem letu.  



Čez leto so vsi učenci dosegli čez sto priznanj, od teh štiri zlata (BIO; 2 x KEM, TJA). 41 
priznanj so dosegli v 9. r., 62 pa učenci od 1. do 8. r. 
Dva učenca, ki sta letos zaključila šolanje, sta prejela posebno priznanje šole.  
Povprečen uspeh je bil med 3,7 in 4,1. 
NPZ: v 9. R. so bili učenci pri vseh predmetih nad državnim povprečjem. V 6. R. so bili učenci 
pri SLO in MAT nad povprečjem, TJA pa je bila kar precej pod povprečjem, kar bo treba bolj 
analizirati. 
LDN bodo pregledali v septembru, ko bo izdelan. 
 
K. 8 
1. Radko Vehar je predlagal, da bi gradivo za Svet šole delavci šole dobili kar osebno na šoli. 
 
SKLEP: Soglasno je bil sprejet sklep, da se članom Sveta šole, ki so zaposleni na šoli, gradivo 
vroča osebno na šoli. 
 
2. Robert Šinkovec je predlagal, da bi se dodalo kakšno aktivnost za izboljšavo rezultatov pri 
NPZ pri TJA. 
SKLEP: Člani so soglasno sprejeli sklep, da do septembra predvidijo aktivnosti za izboljšanje 
rezultatov pri NPZ pri TJA. 
 
3. Uroš Štucin je poudaril, da je šolska hrana premalo raznolika, preveč industrijska, premalo 
je zelenjave, preveč ogljikovih hidratov. Treba bi bilo pregledati dobavitelje. 
Ravnatelj Radko Vehar je povedal, da se dela na tem. V načrtu je, da se sestavi komisija za 
šolsko prehrano (starš, učenec, kuharica itd.) 
  
Seja se je zaključila ob 19.30. 
 
 
Zapisnikarica: 
Nataša Felc 
 
Zapisnik povzela:                      Predsednica Sveta šole: 
Ivica Šemrov        Ivica Šemrov 
 


