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Spodnja Idrija, 10. 4. 2013 
Štev.:  
 
 
 

ZAPISNIK VII. SEJE SVETA ŠOLE 
 

VII. seja Sveta šole je bila v sredo, 10. aprila 2013, ob 18.00 v zbornici OŠ Spodnja Idrija. 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisnika VI. seje sveta 
4. Pregled realizacije sklepov 
5. Izbira ravnatelja 
6. Predlogi in pobude članov sveta 
 

 
K. 1.  
Prisotni: glej prilogo.  
Opravičili: Martina Šlabnik, Tina Seljak, Nada Golja Vastič, Nataša Felc. 
 
SKLEP: Svet šole lahko zaseda, ker je prisotnih dovolj članov za nadaljevanje sestanka Sveta 
šole. 
 
K. 2.  
Ivica Šemrov je predstavila dnevni red. 
 
SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.  
 
K. 3. 
Člani Sveta šole so pregledali zapisnik VI. seje Sveta šole. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
SKLEP: Zapisnik je soglasno potrjen.  
 
K. 4. 
Ivica Šemrov je povzela vse sklepe prejšnje seje.  
 
SKLEP: Sklepi iz zapisnika VI. seje so realizirani.  
 
K. 5. 
Ivica Šemrov je članom Sveta šole predstavila dve možnosti glasovanja (tajno ali javno)  pri 
izbiri ravnatelja. Opozorila je, da izbrani kandidat potrebuje večino glasov članov Sveta šole. Če 
v postopku izbire noben od treh prijavljenih kandidatov ne dobi večine glasov, je potrebno 
celoten postopek izpeljati ponovno od začetka. Člani so glasovali o načinu glasovanja.  
 
SKLEP: Člani Sveta šole so soglasno izglasovali javno glasovanje. 
 
Člani Sveta šole so dali najprej na glasovanje dosedanjega ravnatelja Radka Veharja. Vseh 8 
prisotnih članov je glasovalo za navedenega kandidata. Svoj glas podpore je istemu kandidatu 
po pošti posredovala tudi Martina Šlabnik. 



 
SKLEP: Člani Sveta šole potrjujejo dosedanjega ravnatelja Radka Veharja za ravnatelja OŠ 
Spodnja Idrija tudi v naslednjem mandatu. Ker je Radko Vehar prejel glasove večine članov 
Sveta šole oziroma glasove vseh prisotnih na seji in ene odsotne članice, o drugih dveh 
kandidatih Svet šole ne bo glasoval. V roku 8 dni se kandidatoma, ki nista bila izbrana, pošlje 
obvestilo o izbiri ravnatelja.  
 
Med člani Sveta šole je stekel pogovor o nadaljnjih postopkih v zvezi s potrditvijo ravnatelja. 
 
SKLEP: Ko Svet šole prejme odgovor s pristojnega ministrstva, se v primeru negativnega 
odgovora skliče seja Sveta šole. V primeru pozitivnega odgovora se člane obvesti o odgovoru, 
predsednica Sveta šole pa postopek izpelje do konca.  
 
 
K. 6. 
Kristjan Brus in Uroš Štucin sta glede na rezultate glasovanja znotraj učiteljskega zbora podala 
predlog, da Radko Vehar razmisli o tem, kako v prihodnosti izboljšati tiste stvari, ki morda motijo 
učiteljski zbor. Ivica Šemrov je povedala, da bo ravnatelju posredovala vprašanja oziroma 
pripombe učiteljev.  
 
SKLEP: V primeru, da bo Radko Vehar po zaključku vseh še potrebnih postopkov ostal 
ravnatelj šole, mu Ivica Šemrov v imenu sveta izroči pripombe učiteljev. O vsebini teh obvesti 
tudi vse člane sveta. Na naslednji seji naj ravnatelj predstavi svojo vizijo, kako bo te stvari 
izboljšal. Po preteku določenega obdobja bo Svet šole evalviral stanje.  
 
 
Kristjan Brus je izrazil željo, da člani ne bi več prejemali priporočene pošte. Ostali člani se s tem 
niso strinjali, ker gre za pomembne dokumente, med drugim tudi z vsebino, ki je zaščitena z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
 
SKLEP: Tajnico šole se obvesti, da bo pošto, namenjeno Kristjanu Brusu, posredovala Ivici 
Šemrov, ta pa osebno g. Brusu.   
  
Ivica Šemrov je povedala, da so se dela v zvezi z ureditvijo prostorov nove enote vrtca Idrija v 
Ledinah že pričela. Vse člane je povabila na slavnostno otvoritev, ki bo predvidoma v 
septembru.  
 
 
Seja Sveta šole OŠ Spodnja Idrija se je zaključila ob 18.40.  
 
 
 
PRILOGA: 
- lista prisotnosti 

 
 
 
 
 
Zapisnikar:                                      Predsednica Sveta šole: 
Janja Habe     Ivica Šemrov 
 


