
ZAPISNIK 

2. sestanka SVETA STARŠEV OŠ IVANA CANKARJA,
ki je potekal v  četrtek, 15. 2. 2007,

v večnamenskem prostoru OŠ na Lošci 1

Prisotne je pozdravila predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič.
Lista s podpisi prisotnih članov je priloga arhivskemu delu zapisnika. 
Opravičeno odsotni na sestanku Sveta staršev so bili: g. Aleš Hribar, ga. Damjana 
Oblak, ga. Jana Weiss, g. Ivan Jerkič. Odsotni so bili tudi: g. Peter Vaš,  ga. Ana 
Marija Švajger, ga. Jana Kustec, ga. Romana Kos, g. Miran Garafolj, g. Gregor Kovač, 
ga. Katja Fras, g. Uroš Gabrovšek in ga. Smilja Strojinc.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
2. Poročilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru v OŠ Ivana Cankarja
3. Dopolnitev LDN – letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/07
4. Razno.

1.  Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev

Predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič je vprašala, če ima kdo pripombe na 
zadnji zapisnik.

SKLEP št.  3/06-07:  Prisotni  člani  Sveta  staršev  niso  imeli  pripomb na zapisnik 
sestanka Sveta staršev z dne 20. septembra 2006, zato je zapisnik potrjen. 

2. Poročilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru v OŠ Ivana Cankarja

Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je povedal, da je bil v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
opravljen izreden inšpekcijski nadzor dne 1. februarja 2007. Inšpekcijski nadzor je 
opravila  gospa  Romana  Čepin,  inšpektorica  svetnica  in  sicer  v  zadevi:  Izvajanje 
interesnih dejavnosti. Pri pregledu sta sodelovala pomočnika ravnatelja gospa Marica 
Dobnik Žerjav in gospod Vinko Bizjak, ter računovodkinja gospa Andreja Mesec. 
Ravnatelj je zapisnik v celoti prebral in s pomočjo računalnika in programa power 
point predstavil, tako da so ga člani Sveta staršev lahko prebrali (priloga). Pobudnik 
navaja,  da je šola ponudila kot interesno dejavnost tudi  dejavnosti,  ki  jih morajo 
starši  plačati,  za  te  iste  dejavnosti  pa  je  šola  prejela  tudi  sredstva  iz  letnega 
programa športa Občine Vrhnika. V pobudi je navedeno, da šola organizira različne 
oblike športne vadbe za starše v šolskih prostorih in da so bila obvestila za starše 
objavljena  kar  na  obvestilu,  kjer  je  program  interesnih  dejavnosti  za  učence. 
Interesne  dejavnosti  so  po  3.  členu  Pravilnika  o  publikaciji  obvezna  vsebina 
publikacije, tega v naši publikaciji ni. Pač pa so učenci v mesecu septembru dobili 
zloženke s podrobnim pregledom vseh interesnih dejavnosti. 
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3. Dopolnitev LDN – letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/07

V Letnem delovnem načrtu niso opredeljene dejavnosti obveznega, razširjenega in 
nadstandardnega programa. 
Med prisotne je bilo razdeljeno gradivo oziroma dopolnitev publikacije, ki jo je šola 
izdala za šolsko leto 2006/07 in predlog spremembe Letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2006/07 (priloga). 
Ravnatelj je pojasnil, zakaj posamezni deli niso bili zajeti v publikaciji in se obvezal, 
da bo za prihodnje šolsko leto vse manjkajoče podatke publikacija vsebovala, prav 
tako  bodo  vse  dejavnosti  obveznega,  razširjenega  in  nadstandardnega  programa 
posebej navedene v LDN šole.
Starši so menili, da se vodstvo šole izredno trudi s ponudbo interesnih dejavnosti 
učencem in čim nižjimi  cenami.  Predstavnica staršev  učencev šole  s  prilagojenim 
programom  je  menila,  da  starši  oziroma  učenci  v  ŠPP  s  ponudbo  interesnih 
dejavnosti na šoli niso dovolj seznanjeni. V prihodnje bomo tudi  za njih pripravili 
ponudbo in jih vključili v redne skupine. 

SKLEP št.  4/06-07: Svet šole je obravnaval  predlog spremembe LDN, ki  ga je 
izdelal ravnatelj šole in meni, do so jasno definirane dejavnosti, ki spadajo v obvezni, 
razširjeni in nadstandardni program.

SKLEP  št.  5/06-07:  Svet  staršev  je  obravnaval  ponudbo  nadstandardnih 
dejavnosti, ki jo je predlagal ravnatelj šole.

SKLEP  št.  6/06-07:  Sveta  staršev  daje  soglasje  k  predlogu  ravnatelja  o 
nadstandardni ponudbi dejavnosti. 

4. Razno
  - pobude in predlogi staršev

Člani  Sveta  staršev  so  imenovali  dva  overovitelja  zapisnika,  ki  se  bosta  poleg 
predsednice Sveta staršev podpisala na zapisnik. Soglasno so sprejeli

SKLEP  št.  7/06-07:  Overovitelja  današnjega  zapisnika  sta  gospa  Maja  Ravbar 
Lampič in gospod Mitja Vidrih. 

Starši  so  želeli  več  informacijo  o  postopkih  pri  delu  z  nadarjenimi  učenci. 
Psihologinja,  gospa  Mari  Dobnik  Žerjav,  je  odšla  že  na  drugi  sestanek,  zato  so 
prisotni člani Sveta staršev sprejeli

SKLEP št.  8/06-07:  Na naslednjem sestanku Sveta staršev naj bo na dnevnem 
redu točka o delu z nadarjenimi učenci, ki naj jo pripravi svetovalna služba. 

Gospa Južnič je bila s strani staršev opozorjena na problem otroškega zdravnika v 
občini Vrhnika in na podelitev koncesij.  Starši  menijo, da bi se morale razmere v 
zdravstvu urediti, zato so sprejeli
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SKLEP št. 9/06-07: Župan občine Vrhnika naj nam v štirinajstih dneh odgovori in 
razloži, kaj se dogaja z otroškimi zdravniki v občini Vrhnika. 

Predstavnik 9.C razreda je postavil  vprašanje:  Ali  morajo  biti  garderobe med uro 
športne vzgoje v telovadnici IC in Partizan zaklenjene. V mesecu decembru je bil 
enemu od učencev odtujen vreden predmet.  Garderoba je bila  odklenjena,  kaj  v 
takem primeru storiti in kdo je odgovoren.
Predstavnica 4.B razreda je povedala, da na spletnih straneh šole, kjer je običajno 
predstavljen mesečni jedilnik, ga za mesec februar, čeprav smo že 15. v mesecu, še 
vedno  ni.  Po  razgovoru  s  svojim  otrokom je  ugotovila,  da  je  v  tem mesecu  na 
jedilniku za malico med drugim pica,  krof,  hrenovka in  burek. Otrok pravi,  da je 
hrenovka »vodena«, burek zelo masten, pice ne mara, za otroke želi »zdrav« jedilnik. 

S sestankom Sveta staršev smo zaključili ob 18.40 uri.

Overovitelja zapisnika:

Maja Ravbar Lampič _________________

Mitja Vidrih: ________________________

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev:
Marinka Švigelj                Ksenija Južnič
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