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POVZETEK ZAPISNIKA SEJE SVETA ŠOLE, 

 ki je bila 10. 1. 2012, ob 18. uri v zbornici šole 

 

 

Prisotni: glej prilogo 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje novoizvoljenega Sveta šole 

2. Predlogi in pobude članov Sveta šole 
 

K1. 

 

Predsednica starega Sveta zavoda Amalija Fatur je navzoče pozdravila in objavila 

novoizvoljene člane Sveta šole: predstavnike ustanovitelja, predstavnike staršev in 

predstavnike delavcev. 

Ker sta predsednik in namestnik predsednika volilne komisije svojo odsotnost opravičila, je 

poročilo o volitvah podal ravnatelj. 

 

Novi člani Sveta šole so:  

 Predstavniki Občine Idrija: 
1. Nada Golja Vastič 

2. Robert Šinkovec 

3. Kristjan Brus 

 Predstavniki staršev: 

1. Uroš Štucin 

2. Katarina Kumar 

3. Martina Seljak 

 

      Predstavniki delavcev: 

1. Alenka Čopič 

2. Andreja Filipič 

3. Ivan Ivačič 

4. Ivica Šemrov 

5. Martina Šlabnik 

 

SKLEP: Nova predsednica Sveta šole je Ivica Šemrov, namestnik predsednika pa Kristjan 

Brus. 

 

 

K2. 

 

Ivica Šemrov se je zahvalila staremu Svetu šole in predsednici Amaliji Fatur za dosedanje 

delo in novim članom za izkazano zaupanje. Nove člane je zaprosila za kratko predstavitev, 

da bi se nekoliko bolje spoznali. Vsak član je povedal nekaj besed o sebi. 



 

Predlogi in pobude članov Sveta šole: 

 

Na predlog Kristjana Brusa smo se dogovorili, da se pozanimamo o možnosti objave 

zapisnikov na spletni strani. Preučili bomo spletno stran, pregledali, kateri dokumenti 

manjkajo, in potem to ustrezno dopolnili. 

 

Nada Golija Vastič je opozorila na skrajno nevarno pot do šole, predvsem na delu ceste 

zraven vrtca. Uroš Štucin je predlagal, da bi se znotraj Sveta šole oblikovala skupina treh 

članov, ki bi se s to tematiko aktivno ukvarjala in na seji sveta podala že izdelan predlog za 

rešitev tega problema. 

 

Martina Šlabnik predlaga, da bi člani vse gradivo pozorno preučili pred sejo in bi na seji 

obravnavali samo pripombe in vprašanja na omenjena gradiva ter pobude članov Sveta šole. 

 

Martina Šlabnik je ravnatelju postavila vprašanje glede razpisa prostega delovnega mesta za 

profesorja športne vzgoje na šoli. 

 

Nado Golja Vastič je zanimalo, kako je z nasiljem na šoli. 

 

Robert Šinkovec je predlagal, da bi na naslednji seji Sveta šole obravnavali Poslovnik o delu 

sveta in ga temeljito preučili in sprejeli morebitne popravke, saj je to osnova za naše delo. 

 

Ravnatelj je navzoče opozoril, da ima Svet šole sicer veliko pristojnosti, ampak prav nobene 

odgovornosti. Vso odgovornost za zakonito delo šole nosi ravnatelj, zato bo tudi skrbel za 

zakonito delovanje zavoda. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

 

Zapisala: 

Martina Šlabnik 

 

Zapisnik povzela:                                                                    Predsednica Sveta šole: 

Ivica Šemrov                                                                           Ivica Šemrov                                                              

 

 

 

 

 


