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ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ŠOLE 
 

 

4. seja Sveta šole je bila v torek, 25. 9. 2012 ob 18. uri v zbornici OŠ Spodnja Idrija. 

 

Prisotni: Uroš Štucin, Katarina Kumar, Nada Golija Vastič, Robert Šinkovec, Alenka Čopič, 

Andreja Filipič, Ivica Šemrov, Martina Šlabnik, Janja Habe, Radko Vehar 

Opravičili: Nataša Felc 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta ter dveh korespondenčnih sej 

4. Pregled realizacije sklepov 

5. Poročilo za šolsko leto 2011/12 

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13 

7. Predlogi in pobude članov sveta 

 

K. 1 

Po uvodnem pozdravu vseh navzočih je predsednica Ivica Šemrov preverila število prisotnih. 

Ker so bili sklepčni, so nadaljevali z drugo točko dnevnega reda. 

 

K. 2 

Potrditev dnevnega reda je bila soglasno sprejeta. 

 

K. 3 

Potrditev zapisnikov 3. seje sveta in dveh korespondenčnih sej je bila soglasno sprejeta v 

paketu. 

 

K. 4 

Ivica Šemrov je predlagala, da vse potrjene zapisnike sama še enkrat pregleda in naredi 

povzetek bistvenih delov, ter da v lektoriranje, šele nato se zapisniki objavijo na spletni strani. 

Vsi člani dobijo vzorce popravljenih zapisnikov v vpogled.  

 

SKLEP: Predlog je bil sprejet z 8 glasovi za in 1 vzdržanim.  

 

Na svet šole je prišlo protestno pismo g. Metke Burnik in ostalih stanovalcev Šolske ulice 13-

15-17. V prilogi zapisnika je tudi odgovor na Odprto pismo. 

 

 

 



K. 5 

Poročilo za šolsko leto 2011/12 poda ravnatelj in za podružnično šolo Ivica Šemrov. Poročili 

sta priloga zapisnika. 

Nada Golija Vastič je opozorila, da je šola šibka na področju mednarodnih izmenjav. 

Ravnatelj je razložil, da v razpisu za mednarodni projekt Comenius nismo uspeli, je pa 

uspešno začeto sodelovanje z Geoparkom Idrija. Učiteljica Urška Lahajnar Ubjiogu se je 

vključila v mednarodni projekt za višjo stopnjo, kjer je vzpostavljeno sodelovanje s šolo na 

Poljskem. 

 

Plan za izboljšanje rezultatov NPZ pri TJA je narejen, šola je zaposlila učiteljico Ano Sever 

Božič, s tem naj bi se stvari izboljšale. 

 

SKLEP: Poročilo za leto 2011/12 se soglasno sprejme. 

 

K. 6 

Ravnatelj predstavi letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13. V septembru je prišlo do 

združitve dveh 5. razredov v en razred. Andreja Filipič je povedala, da je novost v letošnjem 

šolskem letu projekt Fibonacci za 3. razred in projekt Naša mala knjižnica. 

 

SKLEP: Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13 se sprejme soglasno. 

 

K. 7 

Predlogov in pobud članov sveta ni bilo. 

 

Seja je zaključena ob 19,10. 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                          Predsednica Sveta šola: 

Martina Šlabnik                                                               Ivica Šemrov 

 


