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9. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 29. 9. 2015, ob 18. uri na OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, v učilnici MAT 1. 

 
 
Prisotni:   

 člani Sveta šole: Dimc Bojana, Kerin Zorica, Rihter Andreja, Škrabar Nataša,  
Cvetkovič Mateja, Volčanšek Aleš, Kukovičič Miloš, Šiško Dušan, Drakulič Helena, 
Mirt Vesna 

      ravnateljica – Valentina Gerjevič, pomočnici ravnateljice – Urška Breznikar, 
Andreja Budna, sindikalistka – Žgavc Marija, zapisnikarica – Renata Županc.  

                  
Opravičeno odsoten:.  Vidmar Miroslav  
                 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta šole 
2. Imenovanje novega člana Sveta šole ter predsednika Sveta šole. 
3. Poročilo s seje Sveta staršev 
4. Sprejem Poročila o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 

2014/2015 
5. Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2015/2016 
6. Poročilo o nadomestnih zaposlitvah v šolskem letu 2015/2016 
7. Predlogi, pobude in vprašanja 
8. Razno  

 
Namestnik predsednice Sveta šole, g. Dušan Šiško je pričel sejo s pozdravom in ugotovitvijo, 
da je svet sklepčen.   
 
G. Šiško je prisotne seznanil s predlogom dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 1.  
 
8. seja Sveta šole je potekala 26. maja 2015. Zapisnik je bil vsem članom posredovan po 
elektronski pošti.  
 
Predsednik Sveta šole je dal na glasovanje zapisnik 8. seje.  
Zapisnik je bil soglasno sprejet.  
 
Zapisnik bo objavljen na spletni strani šole.  
 
SKLEP 46: Zapisnik 8. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 2.  
 
Predsednik namestnice Sveta šole, g. Šiško, je svet seznanil z novo članico Sveta šole, ki je 
bila izglasovana iz strani Sveta staršev, ga. Vesno Mirt. Ga. Gelb Toth je namreč podala 
pisno izjavo, da zaradi preselitve izstopa iz sveta.  
 



Prav tako je Svet šole zaradi pisne odstopne izjave ga. Urške Breznikar v maju, pridobil novo 
članico, ga. Heleno Drakulič.  
Ga. Drakulič je bila imenovana v Svet šole kot predstavnica šole za preostanek mandatne 
dobe. Po poročilu volilne komisije iz leta 2013 je bila namreč naslednja v vrsti z največ 
glasovi, da kot članica vstopi v Svet šole (o postopku govori 30. člen pravilnika o volitvah in 
odpoklicu članov predstavnikov delavcev v Svet zavoda).  
 
Svet šole je imel na tokratni seji prav tako nalogo imenovati novega predsednika oziroma 
predsednico Sveta zavoda.  
 
Predlagana je bila gospa Rihter Andreja. Drugih predlogov ni bilo.  
Člani Sveta šole so soglasno potrdili ga. Andrejo Rihter za novo predsednico Sveta šole. Ga. 
Rihter bo predsedovala zavodu za čas trajanja mandata sedanjega sveta (do novih volitev v 
letu 2017). Namestnik predsednice Sveta zavoda ostaja gospod Dušan Šiško.  
 
SKLEP 47: Člani Sveta šole so soglasno potrdili ga. Andrejo Rihter za novo 
predsednico Sveta zavoda. Ga Rihter bo predsedovala Svetu zavoda za čas trajanja 
mandata.  
 
 
Ad. 3. 
 
Ga. Andreja Rihter je tako prevzela vodenje seje.  
Vsem članom Sveta šole se je najprej zahvalila za izkazano zaupanje, gospodu Šišku pa za 
dosedanje vodenje seje. Pozdravila je ga. Valentino Gerjevič, ki je bila tokrat na seji prisotna 
v novi vlogi, vlogi ravnateljice, ter ga. Urško Breznikar ter Andrejo Budna, novi pomočnici 
ravnateljice. Dejala je, da je prepričana v nadaljnje dobro ter konstruktivno sodelovanje vseh 
članov ter Sveta šole kot organa nasploh. Predlagala je, da bi način sodelovanja med člani 
potekal na že ustaljen način.  
 
Sejo je nadaljevala s tretjo točko na dnevnem redu, ter za poročilo s seje Sveta Staršev 
poprosila gospoda Aleša Volčanška.  
 
Predsednik Sveta staršev, g. Aleš Volčanšek, je podal poročilo iz seje Sveta staršev, ki je 
potekala dne, 28. 9. 2015 ob 18. uri.  
 
Obravnavali so: 

o sprejet je bil osnutek zapisnika 7. redne seje Sveta staršev ter osnutek zapisnika 1. 
korespondenčne seje Sveta staršev;  

o člani so se seznanili z LDN za šolsko leto 2015/16 ter s poročilom o realizaciji za 
šolsko leto 2014/15; oboje je predstavila ga. ravnateljica; 

o potekala je debata na temo nacionalnega preverjanja znanja; 
o člani so zastavili nekaj vprašanj, ki so se nanašala na trenutno obnovo šole.  

 
Na splošno je g. Volčanšek sejo označil za izjemno konstruktivno, tudi udeležba je bila 
stoodstotna.  
 
 
Ad. 4. 
  
Predsednica Sveta šole prosi gospo ravnateljico za kratek povzetek Poročila o realizaciji 
LDN za šol. leto 2014/15. 
 



Ga. ravnateljica pove, da je šola program v celoti realizirala. Realizirano je bilo redno 
izobraževalno delo, vsi načrtovani dnevi dejavnosti, projekti, vse proslave, prireditve, 
tekmovanja. Šole v naravi …  
Poleg rednega pouka izvaja šola mnogo projektov, na šoli je veliko možnosti, da se učenci 
udeležijo raznolikih oblik športnih, naravoslovnih in drugih dni dejavnosti. Lansko šolsko leto 
so bili učenci še posebej uspešni na različnih športnih tekmovanjih.  
 
V Poročilu so prav tako zapisane dejavnosti, ki so se odvijale v svetovalni službi, knjižnici, 
sodelovanje z okoljem, različne zadolžitve delavcev … Šola je imela zelo veliko udeležb na 
različnih prireditvah, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu.  
Učenci 9. razredov so se udeležili plesnega tečaja, ki ga vodi učitelj športa, učenci so 
opravljali kolesarski tečaj, realizirali smo vse načrtovane šole v naravi (zimsko, letno, tečaj 
teka na smučeh, naravoslovni teden za učence 7. razredov, naravoslovni vikend za učence 
3. razredov). Prav tako se je izvajalo veliko število interesnih dejavnosti ter izbirni predmeti, 
tako obvezni kot neobvezni.  
 
V poročilu so zapisani rezultati nacionalnega preverjanja znanja, s katerimi pa na šoli nismo 
najbolj zadovoljni. Vendar pa so se vzporedno učenci dokazovali z odličnimi dosežki na vseh 
ostalih področjih, tekmovanjih, kar pa je tudi dokaz, da je šola uspešna.  
 
Predsednica Sveta šole da Poročilo na glasovanje.  
 
Člani sveta so prejeli Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto 2014/15 že po elektronski pošti.  
Svet šole je soglasno potrdil Poročilo.  
 
SKLEP 48:  Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija 
Dalmatina Krško za šolsko leto 2014/2015.  
 
 
Ad. 5. 
 
Vsi člani sveta so LDN prejeli po elektronski pošti. Ravnateljica je podala kratek povzetek 
LDN 2015/16. 
 
V šolskem letu 2015/16 bomo nadaljevali z dosedanjim delom, delo bomo nadgrajevali, 
dopolnjevali in širili ter gradili na kvaliteti pouka. Skrbeli bomo za raznolikost in pestrost 
pouka. Učence bomo navajali na dosledno izvajanje dela, na odgovornost, strpnost ter jih 
navajali na dobre medsebojne odnose in spoštovanje vseh na šoli.  
 
Učenci se imajo možnost dokazovati na različnih področjih, na tekmovanjih, interesnih 
dejavnostih, prireditvah, projektih … V tem šolskem letu so učenci 7., 8. in 9. razreda izbirali 
med številnimi izbirnimi predmeti. Med drugimi bo v sklopu Zdrave šole letos potekal tudi 
projekt »To sem jaz«, ki se bo zaključil z dnem šole. 
Poudarek bo tudi na šolski skupnosti in šolskem parlamentu. Novost v šolskem letu 2015/16 
je neobvezni izbirni predmet angleščine v prvem razredu, financiran s strani ministrstva. 
Letos so se nanj prijavili vsi prvošolci, zato se bo izvajal v okviru rednega pouka. Neobvezni 
izbirni predmeti se to leto izvajajo tudi v petem in osmem razredu … 
 
Tudi v letošnjem letnem delovnem načrtu imamo celostno obnovo šole – načrtovano je, da 
bodo učilnice nižje stopnje obnovljene in pripravljene za vselitev najverjetneje ob koncu 
meseca oktobra. Ob tem gre zahvala Občini in njenim posameznikom, da so omogočili 
obnovo ter pomagali pri organizaciji in načrtovanju nadomestnih lokacij, da v času prenove 
pouk poteka nemoteno.  
 
Pri načrtovanih stroških in investicijah pa naj omenimo naslednje, najpomembnejše: 



o luknje v tartanu na šolskem igrišču (potrebno popraviti), 
o uničena blazina za skok v višino (potrebna bo nabava nove) - G. Šiško tu 

predlaga, da šola na Občino posreduje dopis oziroma vlogo za financiranje 
omenjenih športnih rekvizitov, 

o priprava ustreznih pogojev za nadaljnje nemoteno delovanje bazena 
(avtomatsko doziranje vode, priprava oglasne deske, omarica za prvo pomoč, 
nov defibrilator, usposabljanje učitelja plavanja za delo – 80 urni tečaj prve 
pomoči, itd …) 

  
Na tem mestu se razvije tudi debata glede slabih rezultatov pri nacionalnem preverjanju 
znanja ter vprašanje, ali so v letnem delovnem načrtu šole zapisani kakšni ukrepi, da bi se ti 
rezultati izboljšali. Ravnateljica pove, da v letnem delovnem načrtu sicer ukrepi niso zapisani, 
se pa izvajajo. Analize o vzrokih potekajo in so načrtovane tudi v prihodnje. Soglasno so se 
člani strinjali, da je razlogov za slabše rezultate veliko (večje število priseljencev in 
vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo, neresen odnos nekaterih učencev do izvajanja 
NPZ, zahtevnost NPZ, rezultati NPZ nimajo vpliva na nadaljnje šolanje). Povedano je bilo 
tudi, da je letošnje šolsko leto ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odprlo javno 
razpravo o tematiki nacionalnega preverjanja znanja, kjer lahko posamezniki (učitelji, 
ravnatelji) izrazijo svoja mnenja.  
 
Ga. Andreja Rihter da LDN za šol. leto 2015/2016 na glasovanje. 
Svet šole je LDN soglasno sprejel.  
 
Omenili so le, da se v letni delovni načrt, na stran, kjer je zapisana trenutna sestava Sveta 
staršev in šole, dopiše nove člane ter novo predsednico Sveta zavoda.  
 
SKLEP 49: Svet šole je soglasno sprejel LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 
2015/16, z dopolnili.  
 
 
Ad. 6. 
 
Predsednica Sveta pove, da bo gospa ravnateljica, po dogovoru iz prejšnjih sej, Svetu šole 
poročala o soglasju zaposlitev, ki jih je šola prejela s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport.  
 
Ravnateljica poda poročilo o nadomestnih zaposlitvah v šolskem letu 2015/16: 
 
SOGLASJA MINISTRSTVA 
Prejeli smo soglasja za naslednja delovna mesta: 
 

1) OŠ UČITELJ ZA DODATNO POMOČ v deležu 0,69; za DČ do 31.08.2016 
2) OŠ RAČUNALNIKAR, ORGANIZATOR INF. DEJAVNOSTI; DČ do 31.08.2016 
3) OŠ UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, DČ do 31.08.2016 
4) OŠ UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, DČ  do 31. 08. 2016 
5) OŠ UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, NDČ  
6) OŠ SVETOVALNI DELAVEC, NDČ 
7) OŠ UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V DELEŽU 0,36; NDČ (ANG, 1. RAZRED) 

 
AVTORSKE / PODJEMNE POGODBE (financer – ministrstvo): 
 

1) RADIOAMATERSKI KROŽEK; odobreno za šolsko leto 2015/16 
2) ŠAHOVSKI KROŽEK; odobreno za šolsko leto 2015/16 

  
 



SOGLASJA OBČINE: 
 

1) DELOVNO MESTO UČITELJ ANGLEŠČINE (2.,3. RAZRED)  
 
 
Ad. 7.  
 
/ 
 
Ad. 8.  
 
Člane zanima tematika obnove šole, zato ga. ravnateljica na kratko pove, kako obnova 
poteka. 
 
Ob pridobitvi nove kuhinje bo najprej potrebno za vse zaposlene v kuhinji pripraviti seminar, 
jih izobraziti o novih pridobitvah, njihovi uporabi …  
 
Prav tako vodstvo že razmišlja o dnevu vselitve v nove prostore ter možnostih pomoči 
zunanjih oseb pri selitvi (morda vojska, študentski servis …), kajti zaposleni na šoli, 
predvsem hišniki in čistilke vsega dela ne bodo uspeli postoriti sami.   
 
Predsednica sveta se je vsem članom Sveta šole ob koncu zahvalila za prisotnost in 
sodelovanje ter zaključila sejo.  
 
Seja je bila zaključena ob  19.25 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Predsednica SŠ: 
 
Renata Županc          Andreja Rihter 


