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OSNOVNA ŠOLA  
IVANA CANKARJA VRHNIKA 
Lošca  1 
1360 Vrhnika 

 

 
 

ZAPISNIK 
 

2. (video) sestanka SVETA STARŠEV OŠ IVANA CANKARJA 
VRHNIKA, ki je bil v sredo, 26. 5. 2021 

 
 
Sestanek je glede na slabo epidemiološko stanje v šoli potekal preko video zveze. 
Predsednica Sveta staršev, gospa Sabina Sedlak, je pozdravila vse predstavnike 
razredov in vodstvo šole. Ugotovila je sklepčnost in predlagala naslednji 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev. 
2.  Ponudba nadstandardnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. 
3.  Delovni zvezki v šolskem letu 2021/22 
4.  Razno. 

 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev. 
 
Gospa Sabina Sedlak je na kratko predstavila vsebino zapisnika zadnjega sestanka 
Sveta staršev z dne 28. 9. 2020, ki je prav tako potekal preko video zveze. Starši so 
ga dobili po e pošti in nanj niso imeli pripomb. 
 
SKLEP k točki 1: Člani Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so z večino 
glasov potrdili zapisnik 1. sestanka Sveta staršev z dne 28. septembra 2020. 
 
 

2. Ponudba nadstandardnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. 
 
Ponudbo Nadstandardnega programa OŠ Ivana Cankarja Vrhnika v šolskem letu 
2021/22 so člani Sveta staršev prejeli skupaj z vabilom po e-pošti. To so dejavnosti, ki 
so plačljive in člani Sveta staršev morajo nadstandardne dejavnosti potrditi.  
Ponujene nadstandardne dejavnosti so skoraj identične letošnjim, novih aktivnosti 
nismo dodajali. Upamo, da nam bodo razmere v prihodnjem šolskem letu bolj 
naklonjene in bomo dejavnosti tudi dejansko lahko izpeljali. Brošuro o interesnih 
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dejavnostih, ki pa so brezplačne, bodo vsi učenci dobili (oziroma si ogledali na  šolski 
spletni strani) prvi šolski dan v naslednjem šolskem letu. 
Vprašanje s strani staršev: Zakaj je posebej navedena Ekskurzija za nadarjene? Ali ni 
bolj smiselno, da se naredijo ekskurzije tudi za tiste, ki jih to zanima? 
Odkar izvajamo devetletko, med učenci evidentiramo nadarjene učence. Za njih tako 
organiziramo strokovno ekskurzijo, drugo ekskurzijo pa za učence v okviru izbirnih 
predmetov. Če ni dovolj interesa med nadarjenimi, je možno, da se pridruži še kak 
drug učenec, v prvi vrsti pa je namenjena njim.  
 
 
SKLEP k točki 2: Člani Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so se s 
ponudbo nadstandardnega programa OŠ Ivana Cankarja Vrhnika v šolskem 
letu 2021/22 strinjali.  
 

 
 

3. Delovni zvezki v šolskem letu 2020/21. 
 
Seznami delovnih zvezkov od 1. do 9. razreda za redno osnovno šolo in tudi šolo z 
nižjim izobrazbenim standardom so pripravljeni na predlog strokovnih aktivov in vsi 
člani Sveta staršev so jih dobili kot gradivo po e-pošti.  
 
Cene delovnih zvezkov za posamezne razrede na redni osnovni šoli so: 
1. razred 30,00 €  6. razred 32,80 € 
2. razred 40,00 €  7. razred 63,80 € 
3. razred 27,30 €  8. razred 70,75 € 
4. razred 57,20 €  9. razred 26,40 € 
5. razred 56,90 € 
 
Cene delovnih zvezkov za posamezne razrede na šoli z nižjim izobrazbenim standardom 
so: 
1. razred 35,60 €  6. razred 42,52 € 
2. razred 40,99 €  7. razred 37,80 € 
3. razred 37,80 €  8. razred 51,45 € 
4. razred 47,89 €  9. razred 47,77 € 
5. razred 43,78 € 
 
Delovni zvezki  so za starše  učencev 1., 2. in 3. razreda redne osnovne šole in šole z 
nižjim izobrazbenim standardom brezplačni, plača jih država.  
Strokovni aktiv angleščine priporoča, da starši učencem od 6. do 9. razreda kupijo tudi 
delovni učbenik. Učbenik sicer učenci dobijo v šoli, a ker je narejen kot delovni zvezek, 
to pomeni, da se v njem rešujejo naloge, priporočajo, da imajo svojega. Priporočajo 
ga predvsem učencem, ki želijo šolanje nadaljevati na zahtevnejših srednjih šolah. 
Starše lepo prosimo, da skupaj s svojim otrokom pregledajo vse učbenike, preden jih 
bodo vrnili v šolo. Te učbenike bodo za njimi uporabljali še drugi učenci, zato želimo, 
da vrnejo takega, kot so ga prejeli.  
SKLEP k točki 3: Člani Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so potrdili 
ponudbo delovnih zvezkov za posamezne razrede za šolsko leto 2021/22. 
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4. Razno 

 
 

Na vprašanja s strani staršev, ki smo jih prejeli po e-pošti, je odgovarjala ravnateljica 
šole, gospa Polonca Šurca Gerdina. 
 
Do začetka meseca maja se je naša šola zelo dobro držala glede bolezni COVID-19. 
Potem pa smo imeli na hitro kar 15 oddelkov v karanteni. Trenutno so v karanteni še 
trije oddelki. Veliko zaposlenih se je cepilo, a celo po dvakratnem cepljenju so nekateri 
učitelji zboleli. Pouk smo vseskozi izvajali v matičnih učilnicah, kar je pri nekaterih 
specializiranih predmetih predstavljalo veliko težavo, tako npr.  pri likovni umetnosti, 
kemiji, tehniki in tehnologiji  …   
V preteklem tednu so se stroge omejitve nekoliko sprostile in tako smo takoj 
organizirali plavalni tečaj za učence 4. razreda. Lansko leto jim je namreč odpadel. Za 
tretješolce ga bomo izpeljali verjetno jeseni, če bomo le dobili termin oziroma, če nam 
bodo razmere dopuščale.    
 
Poletna šola v naravi 
Poletna šola v naravi je za letošnje petošolce do konca letošnjega šolskega leta 
neizvedljiva. Nikjer ne dobimo prostih kapacitet za 132 učencev, kolikor jih letošnja 
generacija šteje. Poleg tega bi morali imeti tudi veliko več vaditeljev, ker so učenci 
vsakega razreda svoj »mehurček« in se med oddelki ne smejo mešati. Tujina trenutno 
odpade, ker bi lahko prišlo do okužb in potem nastane problem z vrnitvijo učencev 
nazaj domov. Če bodo razmere dopuščale, računamo da jih peljemo v mesecu 
septembru, mogoče tudi v Dugo uvalo.  
Letošnji šestošolci so ostali brez poletne šole v naravi v 5. razredu in prav tako brez 
zimske v 6. razredu. Za njih bomo iskali hiter tečaj plavanja  in mogoče tudi smučanja. 
Imamo pa za njih že rezervirano eno tedensko bivanje v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti.  
S strani ministrstva je sofinancirana le ena šola v naravi, zato dve v istem letu 
predstavljata velik strošek za starše.  

 
Delitev učencev letošnjega 5. razreda 
Na naši šoli je že zelo dolga tradicija, da učence na prehodu iz 5. v 6. razred na novo 
razdelimo, in tega se bomo držali še naprej. 
Tako bomo tudi letošnje petošolce zagotovo delili, prav tako pa bomo delili tudi 
četrtošolce. Na Drenovem Griču imamo precej velik oddelek učencev 4. razreda. Ker 
imajo tudi na OŠ Antona Martina Slomška zelo polne oddelke 4. razreda, pride večina 
učencev iz Drenovega Griča na našo šolo. Tako bomo iz letošnjih 4 oddelkov skupaj s 
temi učenci naredili 5 oddelkov petega razreda.  V ponedeljek, 31. maja 2021, bomo 
med učence 4. in 5. razreda razdelili anketni list, na katerega bo vsak učenec lahko 
zapisal 2 ali 3 učence, s katerimi želi biti v 5. oziroma 6. razredu. Učencev letošnjih 4. 
razredov naslednje leto, ko bodo v petem na prehodu v šesti razred ne bomo ponovno 
delili.  
Seznam novih oddelkov za bodoči 5., bodoči 6. in pa tudi bodoči 1. razred bo objavljen 
26. avgusta 2021 na oglasnih deskah na šoli in tudi na šolski spletni strani. Takrat 
bomo tudi točno povedali, kje bodo kateri učenci imeli pouk. Na Tržaški 32 bodo v 
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prihodnjem šolskem letu štirje oddelki učencev 4. razreda in 2 oddelka učencev 5. 
razreda. 
 
Pikniki na koncu šolskega leta 
Ob zaključku letošnjega šolskega leta piknikov ne priporočamo. Počakajmo na 
naslednje šolsko leto, in upajmo, da se bodo razmere umirile.  
 
Kje bi starši učencev 7. in 8. razreda našli informacije o nadaljevanju 
šolanja, o poklicnem svetovanju 
Na spletni strani naše šole ima poseben dodatek svetovalna služba. Na tej strani naša 
psihologinja gospa Mari Dobnik Žerjal obvešča učence o vsem, kar morajo vedeti o 
nadaljevanju šolanja. V času epidemije so tudi srednje šole na svojih spletnih straneh 
precej dobro predstavile svoje dejavnosti. Za učence bodo izpeljani tudi informativni 
dnevi, če bo le mogoče v živo. Za učence in starše bodo organizirani roditeljski sestanki 
in delavnice, tako da bo vsak učenec in tudi starš lahko o vsem pravočasno obveščen.  
 
Šolska prehrana – mlečna malica in nato še pri kosilu njoki s sirom 
Gospa Tina Pucihar Balant, vodja šolske prehrane, upošteva vsa priporočila in tudi 
pripombe. Pripravila bo jedilnike, ki bodo še bolj raznoliki. 
Učenci, predvsem fantje višjih razredov, ki pravijo, da dobijo pri kosilu premalo in 
morajo nato še enkrat v vrsto, naj kar takoj povedo, da bi še. Hrane je dovolj in jo 
bodo zagotovo dobili. Še enkrat ne moreš le po sladico. 
 
Fotografije    
Na obvestilu je bilo navedeno večje število fotografij, kot so jih učenci dejansko prejeli. 
Pri oblikovanju obvestila je prišlo do napake, za kar se šola iskreno opravičuje. Če kdo 
želi dodatne fotografije, naj sporoči.  
 
eAsistent in pošta 
Težave pri komunikaciji - če učitelj na predmetni stopnji napiše sporočilo v eAsistenta, 
naj ga obkljuka tako, da ga bodo starši dobili tudi na e-pošto. Vsi starši nimajo 
vplačanega razširjenega programa in sporočila ne vidijo.    
 
Ocenjevanje – test pri matematiki v 8. razredu 
Kljub zadostnemu številu ocen bodo učenci pri nekaterih predmetih še pisali teste.  
Po vrnitvi nazaj v šolo smo želeli, da se piše le en test na teden. A ker je bilo veliko 
število razredov v karanteni, se nam to ni izšlo. Tako je kar nekaj testov ostalo in jih 
je potrebno še pisati. Tudi vsa ustna ocenjevanja so napovedana, a učenci na določen 
dan manjkajo in tako se to prestavlja. Pouk traja do 24. junija in do takrat bo treba 
vzdržati in delati intenzivno. 
Kljub »nenormalnemu« letu  bo velika večina učencev napredovala v naslednji razred. 
Največ problemov je pri letošnjih šestošolcih. Njihov prehod na predmetno stopnjo je 
bil bolj stresen. V običajnih letih so se med urami selili in se premikali po šoli, letos pa 
so bili ves čas v istem razredu.  
Nekaj popravnih izpitov verjetno bo, a nekateri med letom res niso delali. 
Pritožbe čez nekatere učitelje na predmetni stopnji. Gospa ravnateljica želi, da so vse 
pritožbe konkretne in napisane, tako bo lažje kaj naredila. Če dobi samo podatek, da 
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je nekaj bilo, da se je nekaj zgodilo, brez imen in konkretnega dogodka, ne more nič 
storiti. Največ pripomb je bilo na glasbeno in likovno umetnost.  
Predlaga se, da se na predmetni stopnji doda tretja ura športa v urnik.  
 
Veliko staršev, predstavnikov posameznega razreda, je pohvalilo svoje razrednike. 
Večino pohval so bili deležni učitelji na razredni stopnji – Simona Jelovšek, Nina Jerina, 
Alenka Smrtnik, Katarina Lenarčič, Polona Korenč, Mateja Gaberšek, Joži Gruden Ciber, 
Ana Kostanjevec, Sabina Burger, Andreja Šajn, Bernarda Novak, Nastasja Horvat 
Petrik, Maruša Končan, Lucija Trček, Daša Grbec, Ana Pance, Tadeja Oblak, Leje Jecelj 
Habič, Tinkara Kristan. 
Pohvala s strani staršev tudi gospe ravnateljici, da je kljub težkemu letu, lepo in 
korektno izpeljala šolsko leto. Vsa pohvala tudi delu na daljavo, v primerjavi z drugimi 
šolami, tudi ljubljanskimi, je delo potekalo gladko. 
Na zadnji zbiralni akciji je bilo zbranega 38 760 kg starega papirja. 
 
Gospa ravnateljica je zaželela vsem uspešen zaključek šolskega leta in se zahvalila 
staršem za strpnost in dobro sodelovanje. 
 
Predsednica, gospa Sabina Sedlak, se je pridružila pohvalam šoli in učiteljem za delo 
na daljavo in s sestankom zaključila ob 20.08. 
 
 
Zapisala:              Predsednica Sveta staršev: 
Marinka Švigelj                                                    Sabina Sedlak 


