
OŠ SPODNJA IDRIJA 

Šolska ulica 9 

5281 Spodnja Idrija 

 

Spodnja Idrija, 16. 3. 2015 

Številka: 

ZAPISNIK XIII. SEJE SVETA ŠOLE 

XIII. seja Sveta šole je bila v ponedeljek, 16. 3. 2015, ob 18.00 v zbornici OŠ Spodnja Idrija. 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled potrditev zapisnika X., XI. in XII. seje  in korespondenčnih sej 

4. Pregled realizacije sklepov 

5. Poročilo o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju šol. leta 2014 / 15 

6. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 

7. Predlogi in pobude članov sveta šole 

 

K.1 

Prisotni: Alenka Čopič, Andreja Filipič, Ivica Šemrov, Uroš Štucin,  Tina Seljak, Radko Vehar, Katarina 

Kumer, Nada Golja Vastič 

Opravičili: Martina Šlabnik,  Kristjan Brus, Nataša Felc 

SKLEP: Svet šole lahko zaseda, ker je na svetu dovolj članov za nadaljevanje sestanka sveta šole. 

K.2 

Ivica Šemrov je predstavila dnevni red. 

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

K. 3  

Pregledali smo zapisnike. Pripomb ni bilo. 

SKLEP: Vsi prisotni so potrdili zapisnike X., XI., in XII. seje, ter korespondenčnih sej. 

 



K.4 

Vsi sklepi se izvajajo. 

K.5 

Ravnatelj je podal poročilo o 1. ocenjevalnem obdobju za šol. leto 2014 / 15. (priloga) 
 
Poudaril je , da so pri pouku geografije slabše ocene – predvideva zaradi kampanjskega učenja. 
Pri tehniki so 4 negativne ocene. Šesti razred je zelo šibek. Vse splošni problem so domače naloge. 
Uroš Štucin je bil mnenja, da je kar slabo povprečje. Tina Seljak pa  je dodala, da so tudi trojke pri 
nekaterih učencih dosežene z veliko truda. Tako daje po njenem mnenju ta statistična ocena 
relativna. 
 
SKLEP: Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
 

K.6 

Ocena delovne uspešnosti ravnatelja.  

Ravnatelj Radko Vehar podal poročilo o delu ravnatelja. (priloga) 

Ravnatelj je še dodal, da v času odsotnosti poslovne sekretarke (bolniški dopust, letni dopust, 

študijski dopust) opravlja del njenega dela. 

 

Prisotni člani sveta smo ocenili ravnatelja: 

- Realizacija programa  25% 

- Kakovost izvedbe  34% 

- Razvojna naravnanost  34% 

- Materialni pogoji  5% 

Ravnatelj Radko Vehar je bil ocenjen skupno 98% delovne uspešnosti. 

 

SKLEP: Vsi člani sveta smo potrdili 98% delovne uspešnosti. 

 

K.7  

Predlogov in pobud ni bilo. 

Ravnatelj je potreboval soglasje za: 

- Nadomestnega učitelja mat. in teh do junija 2015. 

- Kuharja za polovični delovni čas. 

SKLEP:  Vsi prisotni smo soglašali. 

 

 

Seja sveta šole OŠ Spodnja Idrija se je zaključila ob 19.30. 

 

 

Zapisnikar: Alenka Čopič 

 

 

 

 



 

 


