
OS Ivana Cankada
Loica 1

1360 Vrhnika

ZAPISNIK3. SESTANI'A SVETA SOLE,
kije bil v ae tek, 27. 9. 2012, ob 18. uri
v zbomici OS Ivana Ca.rka{a na LoSci 1

Sestanek Sveta Soleje vodiia predsednica Sveta Sole, gospa Elissa TaBitian, kije vse p sotne

lepo pozdrarila, ugotovila sklepdnosti in predlagala naslednji

dnevni red:
1, Pregled zapisnika zadnjega sestanka Syeta iole.
2. Orgrnizacija Sole v Bolskem letu 2012/13.
3. Olrravnava in sprejem Poroiila o reatizaciji LDN 2011/2012'
4. Obravnava in sprejem LDN 201212013'

5. Raztro - poslovnik in drugo.

Prisotni dlar1i Sveta iole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. Opravideno odsotni na

sestanku so bili gospa Maja Ral'bar Lampi6. gospa Valerija Karba, gospa Marija Petkoviek,
gospod Vinto Bizjak in gospa Kata na Lenariid. Odsotnaje bila tudi gospa Sanja Pajnkihar.

Lista s podpisije pdloga arhivskemu izvodu zapisnika.

1. Pregted zapisnika zadnjega sestanka Sveta iole'

Predsednica Sveta !ole, gospa Elissa Tawitian je na katko predstavila vsebino in sklepe l.
seje zapisnika. Povedala je, da so imeli zaradi Zakona o uravnoteZenju javnih financ rned

poditnicami dopisno sejo. Za zaposlitev novih delavcev, vedini je pogodba potekla 31.

cvgust4 Je morala ra!nateljica pridobiti soglasje pdstojnega ministm in nato Se soglasje Sveta

za.oda. Clani s\eta so dopisno glasovali dvakat. Najprej 6. avgusta in nato Se enl(rat 16.

avgusta 2012.

1. SKLEP k 1. toiki:
Na 2. korespondenini seji Sveta zavoda OS Iyana Cankarja je 11 tlanov sveta izdalo
soglasje k zaposlitvam z dne 6. avgusta 2012 in 10 ilanov je izdalo soglasie k zaposliti-am
iz dopisa z dne 16. avgusta 2012 (pritoga). Prisotni ilani so soglasje potrdili.

2. SKLEP k toiki 1:

ilani Sveta Sole niso imeli pripomb na zapisnik 1 seje, ki je bila v ietrtek,31. maja
2012.

2. Organizacija iole v iolskem letu 201212013

Ravnateljica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je povedal4 da organizacija Sole ostaja

enaka kot prejinje iolsko leto. Na 5o1i imamo 871 udencer, kar je povpredno 24,5 udenca na

razred. Kakor kaZejo podatki, bomo imeli dez dve leti ie 5 oddelkov 1. mzreda TeZava s

prostorom bo v 5o1i razredne stopnje Ze nasled{e 1eto. Ustanovitelj 3o1e, Obdina Vrhrrika,
obljublja, da bo do septembra 2014 pdpravila flove udilnice v Sivahice nekdanje Koafekcije.
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Konec preteklega Solskega leta so odile v pokoj Stiri uiiteljice predmemega pouka in namesto

njih smo sprejeli le eno za slovenski jezik, ostale ure pa so se razdelile med ostale uEitelje.

Pozna se, da so v 7. in 9. razredu le po trije oddelki.

3. Obravnava ia sprejem Poroiila o realizaciii LDN 201U2012.

Ravnateliica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je na katko predstavila Porodilo o

realizaciji LDN 2011/2012. ilani Sveta iole so osnutek porodila dobili skupaj z vabilom po

elektronski posti in so si ga lahto Ze ogledali
Uspeh v preteklem iolskem letu je bil zelo dober. V 9. ruredu so izdelali prav vsi udenci in
vsiso se uspeSno vpisali v srednje Soie, velika vedina v Ljubljano, rekaj pa tudi v Idrijo

Opisani so doseZki nasih udencev na tekmovanjih, ki pa so bili objavljeni tudi ie v posebni

prilogi Naiega iasopisa KONEC. V njem se tudi vidi, kako Stevilni so nali razredi in kako po

sosednjih So1ah.

Zaradi slabega uemena ni bilo izpeljanih nekaj dni dejavnosti, izpeljali nismo plavalnega

tedaja za uaence 2. razeda, ker so zaprli bazen v Zapolju. Dodatne lokacije pa nismo naSli.

Gospa ravnateljica je predstavila tudi dela, ki so bila med poditnicami opravljena v Soli

Posodobili so elektridno napeljavo v nekaj udilnicah in v td udilnice namestili projello{e,
tako, da so sedaj vse udilnice na Loici opremljene z njimi. Na vse radiatode na LoSci I so

nastavili temostate. Pobelj eno je bilo pritlidj e novega dela iole na LoSci 1.

SKLEP k toiki 3l
Prisotni ilani Sveta iole niso imeli pripomb na predstavljeno poroiilo o realizaciji LDN
za iolsko leto 2011/2012 in so ga soglasno potrdili.

4. Obravnaaa ir sprejem LDN 201212013'

Letni delovni nadrt (LDN) iole predstavlja vse, kar stokovni delavci delajo, in vse kar se bo v

tem Solskem letu dogajalo, dneve dejavnosti, . . P pravljati se zaane v apdlu tekodega 1eta. V

bodode nai bi pd pripravi sodelovali tldi udenci

Se naprej bomo sodelovali z OS Ivana Cankara iz Zageba, letos pridejo oni k nam v goste.

Priprar ili bomo debatni tumir. organizirali raziskovanje Ljubljane in se skupaj ude1eZi1i

Petko\sko\e likor.ne koloniie. Se naprej bomo sodelovali z dvojezidno osno\.Ilo iolo iz
Lendave in na novo bomo navezali stike z OS Biaevje.

Zimsko Solo v naravi bomo letos izpeljali v domu Zarja na Pohoiu. ie ln ko se bo Porentov

dom v Kranjski go uredil, se bomo ponovno \,r.rrili tja. Pogoji, razen nastanitve, so tam

bistveno boljSi.
Na Soli imamo kar 56 udencev z odlodbami, nekaj jih ie pridakujemo. za katere je potrebna

dodatna strokoma pomoi. Udno pomoa nudimo tudi udencem tujcem, in sicer prvi dve leti
Solanj a na naSi Soli.

Sodelujemo v projektu Comenius, Slovenski udni kog ter Ewopska vas

Solski skladje zaZivel in sredstva so porazdeljena glede na potrebe uiencev na 5o1i. Denar za

sklad bomo zbirali na bazaiu, ki bo 4. decembra 2012. Predvidoma bomo v letoinjem
Solskem letu zopet pdpmvili dobrodelni koncefi.

SKLEP k toiki 4:
Gospa ravnateljica je predstavila Letni delovni nairt 2012113, ki je bil soglasno sprejet.



5. Razno - poslovnik in drugo.

Svet zavoda mora imeti tudi podpredsednika, ki nadomeSda predsednika v njegovi odsotnosti.
Na ustanovitveni seji ni bi1 imenovan, zato je to potrebno storiti sedaj.

SKLEP k toiki 5l
Gospa Anka Kostanjeyec je soglasno potrjena za podpredsedrico Sveta zayoda.

Poslovnik

Gospa predsednicaje povedala, daje bil Poslovnik, ki so ga dlani Sveta Sole dobili po e-poiti.
pohjen Ze leta 2005 in da ga je sestavila prayniika firma. Glede na Odlok o ustanovitvi
jalrrega vzgojno-izobraZevalnega zavoda OS Ivana Cankarja Vrhlika. ga je potebno uskladiti
v nekaterih dlenih. Uskladitije potrebno 7. dlen Poslovnika s 15. dlenov Odloka o ustanovitvi.
dlani so skupaj pregledali posamezne dlene:

- 57. - 61. dlen: vabilo, dneuri red,
- 62. 74. dlen:potek seje zavoda,
- 81. - 85. alen: [orespondenina seja.

Poslovnik se bo glede na popravke, ki so jih prisotni ilani predlagali, ustezno popravil in
potem ga bodo alani Sveta zavoda dobili po e-posti. V 30 dneh imajo pravico predlagati
popravke oziroma ga potrditi.

Gospa ravtatelj ica j e- prosila, da se dolodi datum seje, na kateri se bo pot{evalo Poslol.no in
Fina,'1ano poroailo OS Ivana Cankada za leto 2012. Glede na to, da so od 25. febmarja do 1.

marca 2013 zimske poditnice, so se dlani dogovorili, da bo sestanek Ze v detrtek, 21. februarja
2013. Gradivo verjetno 5e ne bo pripravljeno, in ga bodo dlani dobili iele na seji. ali pa tik
pred njo.

Gospa predsednica, Elissa Tawitian, se je p sotnim zal:vdl'la za udelezbo in s sestankom
zakljudila ob 19.30 uri.

Zapisala: 
_

Marinka Svigelj
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Predsednica Sveta iole:
Elissa Tawitian
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