
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev in 2. sestanka Sveta šole v četrtek, 
25. 9. 2008, ob 18. uri v večnamenskem prostoru šole na Lošci 1

Ravnatelj, gospod Janez Sodja je pozdravil prisotne člane Sveta staršev, Sveta šole in ostale 
navzoče ter povedal, da prvi sestanek Sveta staršev v šolskem letu vedno sklicuje on. Letos se 
je odločil, da združi sestanka obeh svetov, ker je vsebina podobna. Prisotne člane obeh svetov 
sta pozdravili tudi predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič in predsednica Sveta šole, 
magistra Polonca Šurca Gerdina. 
Ravnatelj je poimensko predstavil člane Sveta šole in Sveta staršev, ugotovil sklepčnost in 
predlagal naslednji 

dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
2. Pregled uspeha v preteklem šolskem letu.
3. Organizacija šole v šolskem letu 2008/09.
4. Odgovori na vprašanja, ki so jih postavili starši na roditeljskih sestankih.
5. Predlogi staršev – pripravite predloge za morebitne spremembe oziroma izboljšave 

življenja in  dala v šoli,  posredujte  želje,  vprašajte  in če je treba tudi  pokarajte  ali 
pohvalite naše delo.

6. Razno.

Prisotni člani so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Lista s podpisi prisotnih članov je priloga arhivskemu delu zapisnika. Opravičeno odsotni na 
sestanku Sveta staršev so bili: gospa Maja Donik Telban, gospa Maja Ravbar Lampič, ki je 
tudi članica Sveta šole in gospod Mitja Vidrih, odsotni sta bili tudi: gospa Jana Kustec in 
gospod Vili Granda.  Opravičil se je tudi predstavnik v Svetu šole, gospod Marko Jakopič.

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.

Ravnatelj  je  na kratko povedal  vsebino prejšnjega  zapisnika Sveta staršev.  Gospod Vihar, 
novo  imenovani  član  v  Svetu  staršev,  je  povedal,  da  zapisnika  ni  dobil.  Novi  člani, 
predstavniki  razredov,  ki  na  prejšnjem  sestanku  niso  bili,  zapisnika  niso  dobili.  Drugih 
pripomb na zapisnik ni bilo.

2. Pregled uspeha v preteklem šolskem letu.

Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je predstavil uspeh učencev v šolskem letu 2007/08 (člani so 
gradivo dobili v prilogi, skupaj z vabilom). V I. triletju so bili vsi učenci opisno ocenjeni in so 
razen  enega,  vsi  napredovali  v  višji  razred.  V 4.  in  5.  razredu  devetletke  so  bili  učenci 
ocenjeni številčno in so vsi napredovali. Zelo visok je odstotek odličnih učencev – okrog 50 
%. Še zadnjič smo imeli na šoli osemletko, in to 5. razred, v katerem dvema učencema ni 
uspelo izdelati razreda in sta letos v šestem namesto v sedmem razredu devetletke. V 7. in 8. 
razredu so vsi učenci napredovali, le delež učencev z odličnim uspehom se nekoliko zniža. V 
9. razredu dvema učencema tudi na popravnih izpitih ni uspelo. Skupni uspeh na šoli je 99, 4 
%.  Letos je bil zadnjič zapisan na spričevalu splošni učni uspeh učenca. 
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Ravnatelj  je  predstavil  tudi  rezultate NPZ (nacionalno preverjanje  znanja)  pri  slovenskem 
jeziku, matematiki in fiziki. Sodelovali so vsi učenci naše šole in pri vseh predmetih dosegli 
boljši  rezultat od slovenskega povprečja.  Z grafi  so bili prikazani rezultati  po posameznih 
predmetih,  po  oddelkih  in  po  posameznih  nalogah.  Tudi  vsi  učenci  9.  razreda  šole  s 
prilagojenim programom so sodelovali pri NPZ in prav tako dosegli zelo dobre rezultate.
V mednarodni raziskavi TIMSS, kjer so sodelovali učenci iz 68 držav in iz 148 slovenskih 
šol,  sta sodelovala 2 oddelka učencev 4. razreda in 2 oddelka učencev 8. razreda. Vsi so 
dosegli zelo dobre rezultate.

3. Organizacija šole v šolskem letu 2008/09.

Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je najprej predstavil »številčno podobo« šole:
na podružnični šoli na Drenovem Griču imamo letos prvič tri čiste oddelke (1. r – 15 učencev, 
2. r – 12 učencev in 3. r – 12 učencev). Skupaj imamo torej na Drenovem Griču 39 učencev. 
V popoldanskem času pa skoraj vse učence v 2 oddelkih podaljšanega bivanja. 
Na stari šoli na Tržaški 2 je samo še I. triada, in sicer v 1. razredu  3 oddelki (70 učencev), v 
2. razredu prav tako v  3 oddelkih 74 učencev in v 3. razredu tudi v  3 oddelkih 61 učencev. V 
šoli  na  Tržaški  je  kombiniran  oddelek  šole  s  prilagojenim programom,  v  2.  in  3.  r  je  6 
učencev, poleg je tudi en oddelek vzgoje in izobraževanja (to so otroci s težjimi motnjami v 
razvoju), kjer je 5 otrok. V popoldanskem času je na šoli še 9 oddelkov podaljšanega bivanja 
(8 oddelkov učencev redne šole in 1 oddelek učencev šole s prilagojenim programom).
V šoli na Lošci 1 imamo 103 učence v 4 oddelkih 4. razreda, 73 učencev v 3 oddelkih 5. 
razreda, v 6. razredu v 4 oddelkih 103 učence, v 7. razredu 98 učencev v 4 oddelkih,  v 8. 
razredu 88 učencev v 4 oddelkih in 9. razredu  4 oddelke s 112 učenci. Poleg tega so tu še 4 
oddelki  učencev  šole  s  prilagojenim  programom  in  1  oddelek  OVI  ter  štirje  oddelki 
podaljšanega bivanja.Vseh učencev na šoli je v letošnjem letu 855, vseh zaposlenih pa 124. 
Šola izvaja:

a) obvezni program; pouk po predmetniku, izbirne predmete (24 različnih predmetov 
v 37 skupinah učencev 7., 8. in 9. razreda), ure oddelčne skupnost – 1 ura na 14 
dni, plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda, kolesarski tečaj za učence 5. razreda, 
1. tuj jezik v 4. razredu – 2 uri, v 5. razredu – 3 ure, dnevi dejavnosti, nekaj jih bo 
izvedenih na taborih CŠOD (priloga in objava v šolski publikaciji); 

b) razširjeni  program;  jutranje  varstvo,  podaljšano  bivanje,  dopolnilni  in  dodatni 
pouk, interesne dejavnosti, letna in zimska šola v naravi ter zbiralna akcija starega 
papirja;

c) druge dejavnosti, kot so tečaji tujih jezikov in zavarovanje učencev. Šola je vse 
prispelo gradivo razdelila.

Sodelovanje s starši bo še vedno potekalo kot doslej, za vsak razred so predvideni vsaj trije 
roditeljski  sestanki.  Vsak  učitelj  ima  tedensko  govorilno  uro,  enkrat  mesečno  je  v 
popoldanskem času.  Učenci  višjih  razredov  imajo  možnost  pogovorne  ure,  pri  nekaterih 
učiteljih so zelo dobro obiskane.  Cene malice in  ostalih obrokov v šoli  ostanejo zaenkrat 
nespremenjene. V šoli je na dopoldansko malico naročeno 98 % vseh učencev, kosilo ima v 
šoli  587 učencev,  kar  je  68,7  % in  približno  150 je  malic  v  podaljšanem bivanju  (te  se 
spreminjajo odvisno od interesnih dejavnosti). 
Konec 1. ocenjevalnega obdobja bo 30. januarja 2009, zadnji dan pouka za učence 9. razredov 
bo 15. junij, za vse ostale pa 24. junij 2009. Obvestila o uspehu bodo učenci prejemali pred 
vsakimi počitnicami, tako kot doslej, razen učencev I. triletja, ki so opisno ocenjeni.  
Posebno skrb bomo to šolsko leto posvetili:

• evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
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• spremembi predmetnika in učnega načrta v 6. razredu,
• skupinskemu preverjanju znanja učencev 6. in 9. razreda,
• pripravi učencev na razna tekmovanja in izvedbi tekmovanj.

Pripravili smo hišni red, dobili so ga vsi učenci in velja od 1. septembra za vse na šoli.
Gospod  Sodja  je  povedal,  da  v  soboto,  27.  septembra  2008,  šola  praznuje  50-letnico 
imenovanja šole po Ivanu Cankarju. Med 9. in 11. uro se bodo v šoli in pred šolo predstavila 
različna vrhniška društva, ob 11. uri bo v Cankarjevem domu proslava, na katero so vsi prav 
lepo povabljeni. 

 
4. Odgovori na vprašanja, ki so jih postavili starši na roditeljskih sestankih.

Starše učencev, ki obiskujejo šolo na Tržaški 2 je zanimalo, zakaj ni vodnega bara tudi v II. 
nadstropju?
Vodni bar bo postavljen z novim koledarskim letom.
Na sestankih na Drenovem Griču  se je pojavilo vprašanje ureditve nevarnega odseka od šole 
proti Lesnemu Brdu; prometni znak za omejitev  (30 km) je postavljen preblizu šole.
Gospod Bizjak je povedal, da smo vprašanje nevarnega odseka že posredovali na občino in 
na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da odločijo oz.  presodijo, ali je pot res  
nevarna. Dobro bi bilo, da bi z akcijami pričeli tudi v krajevni skupnost. Če pride pobuda z  
več strani, je ponavadi več uspeha. Med starši bi bilo potrebno narediti anketo, koliko otrok  
bi se vozilo z organiziranim prevozom, če bi le tega uspeli organizirati. 
Želja staršev iz Zaplane in Sinje Gorice je, da se doda še kakšen avtobus in sicer za Zaplano 
ob 15. in 17. uri in za Sinjo Gorico okrog 15. ure. Učenci na avtobusu za Zaplano, ki odpelje 
izpred šole ob 14.20, stojijo. Gospa Mrak je povedala, da vozni red avtobusov ni prilagojen 
zaključku ure. Primer: učenec, ki konča peto šolsko uro ob 12.55 in gre na kosilo, nikakor ne 
more na avtobus, ki odpelje ob 13.05.
Učenci večkrat ostanejo na Vrhniki tudi po koncu pouka, čeprav nimajo nikakršnih dejavnosti  
in potem gredo na avtobus ob 14. 20, ki je zares poln. Če bo več staršev za še kakšen dodaten  
prevoz, bodo morda na občini uspeli. Vendar so ponavadi informacije otrok drugačne od želja  
staršev.
V 2. razredu so starši povedali, da so nekateri učbeniki razprodani! 
Starše učencev 5. razreda je zanimalo, kdaj se bodo učenci udeležili tekmovanja iz logike.
Učenci se bodo tekmovanja udeležili v 6. razredu, ko bo tekmovanje razpisano.
Ali bi se dalo nabaviti učbenike za delo v šoli v dvojicah, svoje bi učenci imeli doma?
Dejstvo je, da so šolske torbe res težke, v dogovoru z učiteljem bi marsikateri učbenik lahko 
ostal doma.
6. razred – nasilje v razredu, nad sošolci. 
Med  sošolci  v  6.  razredu  je  izredno  veliko  nasilja,  čeprav  oni  sami  to  ne  smatrajo  kot  
nasilje.Dva učenca se med seboj pošteno stepeta in ko jih skušaš pomiriti, povesta, da sta  
prijatelja. Odrasli na šoli ne smemo biti do takih izgredov indiferentni. Učitelj mora biti ves  
čas prisoten in jih miriti. Pojavlja se vprašanje, ali je to nasilje posledica gledanja televizije. 
Čemu so namenjene pogovorne ure?
Učenci poiščejo učitelja, se z njim pogovorijo in mu zaupajo. So pa pogovorne ure lahko  
dodatek učencu, ki določene snovi ne razume ali ni slišal razlage  (če je bil bolan oziroma ga  
ni bilo pri uri).
Kako naj se izdelujejo plakat?
Plakati se izdelujejo v dogovoru z učiteljem, ki poučuje predme.
Kako se vloži vloga za status športnika?
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Zakonodaja glede statusov učencev se je spremenila, ni še dokončnih pravil, tako trenutno 
vsaka šola dela zase. Pri nas se za pravila dogovarjamo s športnimi pedagogi. Do veljavnosti  
novega sklepa velja staro stanje. Kdor je imel lansko leto status športnika, ga obdrži do novih  
predpisov. Problem bo nastal pri učencih, ki bodo v letošnjem letu prvič zaprosili za status.  
Učenci statusa ne izrabljajo in učitelji ga upoštevajo, tudi če se učenec ustno opraviči.
Želja staršev učencev 7. razredov je, da se ponovi predavanje o odvisnosti od mamil.
Poskušali bomo najti predavatelje in se z njimi dogovoriti za predavanje.
Ali je potrebno kupiti mali zgodovinski atlas?
Da, vendar ga v šolo ni potrebno nositi, ker jih v šoli učenci imajo, potrebujejo ga za učenje  
doma. 
Opravičevanje izostankov!
Izostanek učenca se lahko sporoči po telefonu ali elektronski pošti, lahko se napiše v beležko.  
Za potovanja, ki  jih načrtujete vnaprej in veste,  da bo otrok več dni odsoten je potrebno 
povedati razredniku, daljšo odsotnost odobri ravnatelj.
Kako bo potekalo poklicno usmerjanje?
Poklicno  usmerjanje  bo  potekalo  kot  doslej.  Psihologinja,  gospa  Marica  Dobnik  Žerjav,  
pripravlja  na  šoli  odprte  dneve.  Na  šolo  prihajajo  dijaki  srednjih  šol  in  jih  predstavijo.  
Učenci tako dobijo informacije iz prve roke. Vsak učenec bo imel možnost individualnega  
pogovora  z gospo psihologinjo.
Ali bodo v 9. razredu organizirani plesni tečaji in ali so obvezni?
Plesni tečaji bodo tudi letos organizirani, niso pa obvezni, čeprav je lepo, da se jih čimveč  
učencev udeleži.
Ali odličnjaki res ne bodo več hodili v Anglijo?
Še bodo odhajali, bo pa težje izbrati učence, ker ne bo več splošnega učnega uspeha. Do  
sedaj so hodili v Anglijo učenci, ki so bili vsa leta odlični in tudi drugače zelo uspešni. Naši  
učenci so potovali v Anglijo vsako drugo leto, vmes so otroci iz Anglije obiskali nas in letos so 
oni na vrsti, da nas obiščejo. Za naprej pa je odvisno, če bomo dobili kakšna sponzorska  
sredstva ali če bodo več prispevali starši. Gospa Južnič, mamica devetošolca, ki je letos bil v  
Angliji,  se  je  v  imenu vseh  učencev in  staršev  zahvalila  vodstvu  šole,  da so  učencem to 
omogočili. 
Gospa Fras, predstavnica 9.D razreda, je povedala, da se otroci pritožujejo, da učiteljica pri 
matematiki ne razloži snovi ponovno, če jo prosijo. 
Gospod Sodja je povedal, da je s primerom seznanjen. Ugotovil je, da učiteljica snov dobro  
razlaga, vendar jo učenci ne poslušajo, ji nagajajo, jo ignorirajo, ne pišejo domačih nalog.  
HALO EFEKT!!!
Kako komentirate 1. šolsko uro zgodovine, ko učiteljica nadira učence in tolče z dnevnikom 
po mizi?
Otroci pri pouku preprosto ne poslušajo in učiteljica jih mora nekako umiriti. Zdi se, da je to  
naredila devetletka, kajti največji problemi so v 6. razredu. 
Starše učencev 4. razreda zanima, ali bodo otroke na prehodu v 5. razred delili?
Na prehodu v 5. razred zagotovo ne, verjetno pa na prehodu v 6. razred.
Angleška bralna značka – ali je potrebno knjige kupiti ali je možna izposoja?
Knjige si lahko učenci med seboj tudi menjajo. Posamezne so morda tudi v knjižnici, vendar  
te knjige niso pretirano drage in učenec, ki jo ima, jo bo lahko še večkrat prebral.
Gospa Benevol Gabrijelčič: Zakaj ni na seznamu učbenikov in delovnih zvezkov, ki ga dobijo 
učenci  konec  šolskega  leta  za  naslednje  leto,  napisan  tudi  izbor  zvezkov  za  posamezne 
predmete, ki jih učitelji zahtevajo? V začetku septembra moraš tako vsak dan v knjigarno po 
kakšen nov zvezek, ker učitelj želi točno določenega.
Potrudili  se bomo in ponudili  izbor konec šolskega leta,  tako kot  za učbenike in delovne 
zvezke. 
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Gospa Novljan je podala v razmislek učiteljem  - Ali je ocena za plakat objektivna, če je le ta 
delan doma? Vemo, da nekaterim učencem starši zelo veliko pomagajo, nekateri starši pa niti 
nimajo možnosti, niti ne znajo pomagati.
Oceni se tudi predstavitev in ne samo izdelava plakata.
Ali je primerno, da učiteljica v podaljšanem bivanju grozi, da bo čevlje vrgla skozi okno?
Ni primerno.
Učiteljica, ki poučuje, bo odprla svojo firmo (SP). Ali lahko poučuje?
Lahko.
Gospa Benevol Gabrijelčič: Na uvodnem roditeljskem sestanku so nas posebej opozorili, da 
bodo na položnici za šolsko prehrano zaračunane tudi brisačke, kaj je s tem?
Poraba papirnatih brisačk na šoli je zelo velika, zato je šola pred petnajstimi leti sklenila, da 
jih delno zaračuna tudi učencem in tako to počnemo še sedaj. 
Starši bi želeli, da bi podobno predavanje kot ga je imel dr. Ščuka za starše, šola pripravila 
tudi za učence, in sicer na temo spolnosti.
Gospa Marica Dobnik Žerjav je povedala, da na šoli vsako leto študentje medicine izpeljejo  
delavnice v 9. razredu. Veliko se o tej temi pogovarjajo pri  pouku biologije,  nekaj naj bi  
slišali tudi na sistematskih pregledih. Verjetno pa bi morali na to temo narediti še kaj več.
Gospod Marković: učenci v 4.  razredu so dobili  revijo PIL plus in ko jo je pregledal,  je 
ugotovil, da revija za učence ni primerna in jo je vrnil šoli. Povedal je tudi, da se v šoli veliko 
premalo govori o nasilju. Njegovo hčerko je 5 sošolcev »prebutalo«, sicer so problem rešili, 
vendar bi želel, da se o tem več govori. 
Revijo smo dobili od Mladinske knjige in smo jo učencem samo razdelili. Na šoli nimamo  
poverjeništva za mladinski tisk in na starših je, da se skupaj s svojimi otroki odločijo, kaj  
bodo naročili.  

Predsednica Sveta starše, gospa Ksenija Južnič, je povedala, da potrebujemo tri predstavnike 
staršev v pritožbeno komisijo v OŠ Ivana Cankarja. V skladu s 60. členom zakona o osnovni 
šoli, je ravnatelj šole v pritožbeno komisijo že imenoval 7 predstavnikov strokovnih delavcev 
šole  in  imenovana  sta  tudi  dva  zunanja  člana  iz  OŠ  8.  talcev  Logatec.  Gospa  Južnič  je 
predlagala: gospo Barbaro Novljan Mišič, gospoda Dušana Dobrovoljca in gospoda Marjana 
Geohellija.  Predlagani člani so se z imenovanjem strinjali,  Svet staršev pa jih je soglasno 
potrdil. 
Gospa  predsednica  je  predlagala,  da  Svet  staršev  podpre  pobudo  vrtca  iz  Radovljice,  ki 
predlaga, da se zmanjša normativ v razredih v I. triletju iz 28 na 24 učencev. Starši so predlog 
soglasno podprli in dodali, da želimo, da je druga učiteljica prisotna ves čas v 1. razredu.

Predsednica Sveta staršev in ravnatelj sta se zahvalila za prisotnost in sestanek se je zaključil 
ob  20.00 uri. 

Zapisala:               Predsednica Sveta staršev:
Marinka Švigelj   Ksenija Južnič
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Svet šole je s  svojim sestankom nadaljeval in gospa predsednica, magistra Polonca Šurca 
Gerdina je predlagala naslednji

dnevni red:

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta šole.
2. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole
3. Imenovanje pritožbene komisije
4. Razno.

Prisotni člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. 

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta šole

Predsednica Sveta šole je na kratko predstavila zapisnik 1. seje,  ki je bila 14. 5. 2008, in 
vprašala, ali imajo kakšno pripombo na zapisnik.

SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imeli pripomb na zapisnik 1. seje Sveta šole, zato je zapisnik sprejet.

2. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole

Letni delovni načrt je bil predstavljen že v prvem delu, člani so si ga lahko tudi ogledali, zato 
so sprejeli

SKLEP k točki 2:
Prisotni člani Sveta šole so soglasno potrdili Letni delovni načrt šole.

3. Imenovanje pritožbene komisije

V skladu s 60. členom zakona o osnovni šoli, je ravnatelj šole v pritožbeno komisijo predlagal 
7 predstavnikov strokovnih delavcev šole in sicer:

1. Simona Gerdino
2. Ireno Brenčič
3. Valerijo Karba
4. Jožico Ciber Gruden
5. Majo Ledinek
6. Ano Vuković
7. Katarino Lenarčič

Zunanja  člana  v  pritožbeni  komisiji  na  OŠ  Ivana  Cankarja  Vrhnika  sta  iz  OŠ  8.  talcev 
Logatec:

1. Bojana Breznikar
2. Aleš Požarnik Vavken

Svet staršev je v pritožbeno komisijo na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika imenoval:
1. Barbaro Novljan Mišič
2. Dušana Dobrovoljca
3. Marjana Geohellija
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SKLEP k točki 3:
Prisotni člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagane člane v PRITOŽBENO KOMISIJO 
na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Mandat traja 5 let.

4. Razno

Predsednica Sveta šole, magistra Polonca Šurca Gerdina, je povedala, da sta bila Pravilnik o 
subvencioniranju šolske prehrane in Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi sprejeta leta 
2006. Spremenita in na novo oblikujeta 10. in 11. člen pravilnika.

1. SKLEP k točki 4: 
Člani  Sveta  šole  so  soglasno  pooblastili  predsednico  Sveta  šole,  magistro  Polonco  Šurca 
Gerdina, da člene na novo formira in pravilnik podpiše. 

Gospod Sodja je povedal, da mu 15. maja 2009 poteče mandat in takrat se želi upokojiti. Svet 
šole naj prične postopek za imenovanje ravnatelja, kajti za pravilno izvedbo potrebujemo od 4 
do 5 mesecev. 
Gospa Polonca Šurca Gerdina pripravi  predlog razpisa in  koncept  pošlje  po e-pošti  vsem 
članom Sveta šole. 

2. SKLEP k točki 4:
Svet šole je sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja.

3. SKLEP k točki 4:
Koncept o razpisu prostega delovnega mesta  ravnatelja se pošlje  po e-pošti  vsem članom 
Sveta šole sredi oktobra.

Člani Sveta šole so izmed članov predlagali komisijo, ki jo sestavljajo:
• gospa Živa Živković
• gospa Mojca Krisch
• gospa Katarina Kobal
• gospa Polonca Šurca Gerdina

in ta komisija, naj bi skrbela, da bi postopek za imenovanje ravnatelja potekal korektno. Vsi 
ostali člani bodo o vsem obveščeni.
Ravnatelj je želel, da če je možno, da se imenuje ravnatelj vsaj  dva meseca pred koncem 
njegovega mandata, da bi on lahko izkoristil še nekaj dopusta, ker ga zadnjih 25 let, odkar je 
ravnatelj šole nikdar ni uspel. 

Predsednica Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina, se je prisotnim zahvalila za prisotnost 
in s sestankom zaključila ob 21. uri.  

Zapisala:            Predsednica Sveta šole:
Marinka Švigelj            mag. Polonca Šurca Gerdina
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