
ZAPISNIK 7. seje SVETA ŠOLE,
ki je bil v sredo, 27. maja 2009, ob 18.00 uri,

v prostorih zbornice šole, na Lošci 1

Sestanek Sveta šole je vodila namestnica predsednika  Sveta šole, gospa Katarina 
Kobal, ki je vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala, naj se 
najprej še enkrat potrdita in v zapisnik napišeta dva sklepa, ki sta bila potrjena preko 
dopisnih sej. Prisotni člani Sveta šole so še enkrat soglasno sprejeli

1. SKLEP:  Zaposleni  v  OŠ  imajo  možnost  predčasnih  volitev  za 
nadomestnega člana Sveta šole, in sicer v torek, 12., in v sredo, 13. 
maja 2009.

2. SKLEP:  Ravnatelju,  gospodu  Janezu  Sodji,  preneha  delovno 
razmerje na OŠ Ivana Cankarja 14. maja 2009.

Namestnica predsednika, gospa Katarina Kobal je predlagala naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
2. Konstituiranje  Sveta  šole  in  izvolitev  predsednika  in  namestnika 

Sveta šole.
3. Nivojsko pouk v naslednjem šolskem letu.
4. Nadstandardne dejavnosti – ponudba ID za naslednje šolsko leto.
5. Obravnava in sprejem VZGOJNEGA NAČRTA šole.
6. Razno.

Člani  Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.  Lista prisotnosti  je 
priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičila se je gospa Mojca Krisch. Odsotni sta 
bili tudi gospa Živa Živković in gospa Ksenija Južnič. 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole

Namestnica  predsednika  Sveta  šole  gospa  Katarina  Kobal  je  na  kratko  preletela 
zapisnik 6. seje Sveta šole in prisotne člane vprašala, ali imajo kakšno pripombo na 
zapisnik. 

SKLEP k točki 1:
Člani  Sveta  šole  niso  imeli  pripomb  na  zapisnik  6.  seje,  ki  je  bil  v 
ponedeljek, 20. aprila 2009, zato je zapisnik v zapisani obliki sprejet.

Gospa Katarina Kobal je povedala, da na zapisniku overovatelji  niso več potrebni, 
zato jih ne določimo. Povedala je tudi, da je pošta kandidatki za ravnatelja, gospe 
Heleni  Božič,  zaradi  katere  je  v  bistvu  padel  cel  postopek,  prišla  nazaj  na  šolo 
(poslana je bila priporočeno), ker je na naslovu, ki je bil napisan v prošnji, ni.



2.  Konstituiranje Sveta šole in izvolitev predsednika in namestnika Sveta 
     šole.

Namestnica  predsednika  Sveta  šole  je  prebrala  poročilo  o  rezultatih  nadomestnih 
volitev o predlaganih kandidatih za enega predstavnika delavcev v svet zavoda OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika. Volitve so potekale v četrtek, 14. maja 2009, predčasno tudi 
v torek, 12., in v sredo, 13. maja 2009. Glasovanje je potekalo nemoteno in je bilo 
izpeljano korektno. Predlagane so bile tri kandidatke, največ glasov je dobila gospa 
Elissa Tawitian. 

1. SKLEP k točki 2: V Svet šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika je imenovana 
gospa Elissa Tawitian.  Njen mandat traja tri  leta oziroma do naslednjih 
volitev vseh novih članov.

Člani  Sveta  šole  morajo  po  39.  členu  poslovnika  o  delu  Sveta  zavoda  OŠ Ivana 
Cankarja izmed članov izvoliti predsednika in njegovega namestnika. Za predsednico 
sveta je predlagana gospa Katarina Kobal, ki je do sedaj opravljala delo namestnice 
predsednika, za njenega namestnika pa gospa Elissa Tawitian. Predlagani kandidatki 
sta se s predlogom strinjali. Člani sveta so soglasno sprejeli 

2.  SKLEP  k  točki  2:  Za  predsednico  Sveta  zavoda  OŠ  Ivana  Cankarja 
Vrhnika se imenuje gospa Katarina Kobal, za njeno namestnico pa gospa 
Elissa Tawitian. Njun mandat traja tri leta oziroma do naslednjih volitev 
novih članov sveta zavoda. 

  
3. Nivojski pouk v naslednjem šolskem letu.

V. d. ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, je razložila predlog za izvajanje 
diferenciacije pouka v OŠ Ivana Cankarja v šolskem letu 2009/10. Predlog so člani 
Sveta šole dobili skupaj z vabilom na sejo. 
Od 1. do 9. razreda se bo pri vseh predmetih in drugih oblikah organiziranega dela z 
učenci izvajala notranja diferenciacija.
Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali v razredih od 4. do 7. pri slovenščini, tujem 
jeziku in matematiki. V 4. razredu bodo z diferenciacijo začeli v mesecu aprilu. 
4. člen Pravilnika omogoča različne oblike diferenciacije pouka v 8. in 9. razredu, zato 
bomo v  9.  razredu izvajali  nivojski  pouk  pri  slovenskem in  angleškem jeziku  ter 
matematiki. V 8. razredu pa predlagamo pri matematiki nivojski pouk, pri slovenskem 
in angleškem jeziku pa delno zunanjo diferenciacijo. Oblikovali bi dve čisti A skupini 
po 6 do 8 učencev, ker se ti drugače zgubijo med množico.  Skupini B in C iz vsakega 
razreda posebej bomo združili, ker so učitelji mnenja, da bodo boljši učenci pozitivno 
vplivali na tiste malo slabše iz B nivoja. Kriterij za razmestitev v skupino so doseženi 
standardi  znanja.  Strokovni  aktivi  so  na  podlagi  učnega  uspeha  učenca  pri 
posameznih predmetih predlagali razvrstitev učencev v skupine. Staršem smo poslali 
obvestilo,  v  katero  skupino  je  njihov  otrok  razmeščen  in  z  njihovo  privolitvijo 
oblikujemo skupine. Tako združene skupine bomo imeli letos prvič in bodo izziv za 
učitelje. Če se bo to pokazalo kot dobro, bomo s takim načinom dela nadaljevali. 



Med letom je  prehod  med  nivoji  še  vedno  možen,  vendar  jih  je  po  dosedanjih 
izkušnjah zelo malo in ponavadi je to prehod v višji – zahtevnejši nivo.
Člani Sveta staršev so na svoji 3. seji 19. maja 2009 predlog potrdili. 

SKLEP k točki 3:
Prisotni  člani  Sveta  OŠ  Ivana  Cankarja  so  soglasno  potrdili  predlagani 
predlog za izvajanje diferenciacije pouka v OŠ Ivana Cankarja v šolskem 
letu 2009/10.

4. Nadstandardne dejavnosti – ponudba ID za naslednje šolsko leto.

V. d. ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, je predstavila predlog ponudbe 
interesnih  dejavnosti  za  šolsko  leto  2009/10  (priloga).  Ponudba  je  razdeljena  na 
program A, ki ga financira MŠŠ, nadstandardni program B, ki ga financirajo starši in 
ga morata potrditi Svet staršev in Svet šole. Kot vsa leta doslej bodo učenci tudi v 
začetku prihodnjega šolskega leta dobili posebne zloženke s podrobnejšo ponudbo 
interesnih dejavnosti v vseh programih. V ponudbi dejavnosti je bilo izpuščeno, da se 
vsem učencem,ki  obiskujejo  interesno dejavnost  »oblikovanje  gline« zaračuna  po 
9.00 € za stroške gline, barvanja in pečenja.
Člani Sveta staršev so predlagani predlog interesnih dejavnosti soglasno potrdili. 

SKLEP k točki 3:
Predlog ponudbe interesnih dejavnosti za šolsko leto 2009/10 so prisotni 
člani Sveta OŠ Ivana Cankarja soglasno potrdili s pripombo, da se učencem 
v  vseh  skupinah  interesne  dejavnosti  »Oblikovanje  gline«  zaračuna  po 
9.00 €. 

5.  Obravnava in sprejem VZGOJNEGA NAČRTA šole.

Vodja  skupine  za  pripravo  predloga Vzgojnega  načrta  šole  je  gospa  Mari  Dobnik 
Žerjav, zato je predlog tudi predstavila. Člani sveta so predlog dobili skupaj z vabilom 
(priloga). Minister za šolstvo je izdal priporočila, kaj naj vzgojni načrt vsebuje in tako 
ga  je  skupina  na  naši  šoli  pripravila  po  svoji  presoji.  Cilji  osnovnošolskega 
izobraževanja so prepisani iz Zakona o osnovni šoli, sicer pa Vzgojni načrt vsebuje 
temeljne  vrednote  in  vzgojna  načela,  vzgojne  dejavnosti  in  uresničevanje  in 
spremljanje  uresničevanje  vzgojnega  načrta.  Vrednote  smo  zbrali  z  anketiranjem 
učencev, staršev in zaposlenih na šoli. Na podlagi Vzgojnega načrta šole morajo biti 
do 1. septembra 2009 sprejeta Pravila šolskega reda. Če šole časovno ne morejo 
izvesti  procesa  oblikovanja  in  sprejemanja  Pravil  šolskega  reda  na  način,  da  bi 
ustrezno sodelovali vsi – zaposleni, učenci in starši, je bolje, da ta proces umestijo v 
LDN – operativni del VN, in pravila do 31. avgusta 09 pripravijo samo z izpisom iz 
zakonodaje oz. starega Pravilnika o pravicah in dolžnostih ter pravil,  ki na šoli že 
delujejo.
Gospa Tawitian je bila mnenja, da je premalo koordinacije med skupino, ki je osnutek 
pripravljala in ostalimi učitelji. Po dogovoru z go. Dobnik-Žerjav bo prevzela vodenje 
izdelave Pravil šolskega reda.  Predlagala je, da se po zaključku pouka, to je konec 
meseca  junija  ali  v  začetku  julija  pripravijo  delavnice,  na  katerih  bodo  imeli  vsi 



strokovni delavci možnost opozoriti na pravila, ki so specifična za našo šolo. Prav tako 
naj  bi  učitelji  o  pravilih  šolskega  reda  razpravljalo  tudi  v  drugi  polovici  meseca 
avgusta.
Vzgojni načrt in osnutek za razpravo o dokumentu Pravila šolskega reda so javno 
objavljena na šolski spletni strani in tam si jih lahko vsak pogleda. Gospod Simon 
Gerdina bo pripravil spletno učilnico in vsak, ki bo želel aktivno sodelovati, bo lahko 
dobil svoje uporabniško ime in geslo. Na voljo naj bi bila po 15. juniju 2009. Tam se 
bodo zbirale pripombe in predlogi in z njimi bomo Vzgojni načrt dopolnjevali. Prisotni 
člani Sveta šole so soglasno sprejeli 

SKLEP  k  točki  5:  Predlog  Vzgojnega  načrta  se  potrdi,  z  možnostjo 
dopolnjevanja vseh, tako strokovnih delavcev, kot staršev, učencev in tudi 
lokalne skupnosti. 

6. Razno

V. d. ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina je povedala, da so bili danes na 
vpogled  rezultati  nacionalnega  preverjanja  znanja.  Analize  po  razredih  so  že 
narejene, primerjave glede na republiško povprečje pa bodo znane naknadno in jih 
bomo pripravili do naslednjega sklica Sveta šole, ki bo v mesecu septembru.
Gospa Mrak je posredovala vprašanje: Zakaj šola organizira zimsko šolo v naravi v 
Kranjski Gori in ne na Pokljuki, kjer je cenovno veliko bolj ugodno?
Gospod Bizjak je pojasnil, da imajo v Kranjski Gori veliko večje zmogljivosti in otroci 
lahko zelo veliko smučajo, kar na Pokljuki nikakor ne bi mogli. 

Gospa Katarina Kobal se je zahvalila vsem za udeležbo in s sestankom zaključila ob 
20.15 uri. 

Zapisala:             Predsednica Sveta šole:
Marinka Švigelj         Katarina Kobal


