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OSNOVNA ŠOLA  
IVANA CANKARJA VRHNIKA 
Lošca  1 
1360 Vrhnika 

 
 

ZAPISNIK 18. seje SVETA ŠOLE, 
ki je bil v torek, 1. 6. 2021, ob 18. uri, 

v večnamenskem prostoru šole, na Lošci 1 
 
 

Sestanek Sveta šole je vodila predsednica Sveta šole, gospa Ana Kostanjevec in vse 
prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost Sveta šole in predlagala naslednji 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole. 
2. Pregled dela v zadnjem 4-letnem mandatu. 
3. Razno. 

 
 
Člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. Lista prisotnosti je 
priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičili sta se: gospa Barbara Sigulin in gospa 
Nataša Jenko. Odsoten je  bil tudi gospod Franci Gombač.  
 
 
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole. 
 
 
Predsednica Sveta šole, gospa Ana Kostanjevec, je na kratko predstavila vsebino in 
sklepe 17. seje.  Vsebina sestanka je bil popis vseh sredstev šole, letno poročilo za 
leto 2020, finančni plan za leto 2021, plan dela za leto 2021, in pa ocena 
ravnateljičinega dela. Zapisnik so vsi člani dobili po e pošti. 
 
SKLEP k točki 1: 
Člani Sveta šole niso imeli pripomb na zapisnik 17. seje, ki je bil v četrtek, 18. 
februarja 2021, zato se zapisnik v zapisani obliki potrdi.  
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2. Pregled dela v zadnjem 4-letnem mandatu 
 
Predsednica, gospa Ana Kostanjevec, je pripravila kratko poročilo o štiriletnem delu 
Sveta šole in je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Predstavila je dosedanjo 
sestavo in opisala delo, ki so ga opravili. V svojem štiriletnem mandatu je imel Svet 
sedemnajst sej, današnja je osemnajsta. Vsako šolsko leto so bili najmanj trije 
sestanki. Prvi je vedno v mesecu septembru, ko se potrjuje nov Letni delovni načrt, 
drugi je konec februarja, ko se potrjuje zaključni račun in tretji konec maja ali 
začetek junija. V letu, ko je potrebno izbrati in potrditi ravnatelja, pa je teh sestankov 
bistveno več. Kar nekaj sej v preteklem šolskem letu, ko smo izbirali in potrjevali 
ravnateljico, je bilo dopisnih.  
 
Svetu šole je potekel štiriletni mandat. Gospa Ana Kostanjevec se je vsem članom 
zahvalila za delo v času njihovega mandata, gospe ravnateljici za vso pomoč pri 
sklicih in izvedbi sestankov ter pri pripravi gradiv. Gospa ravnateljica se je zahvalila 
gospe Ani Kostanjevec, gospe Katarini Masnec in gospodu Boštjanu Tešarju za zelo 
dobro opravljeno delo in jim pri tem izročila praktično darilo. Mandat je potekel tudi 
gospodu Franciju Gombaču, ki pa na sestanku ni bil prisoten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 1. seje SVETA ŠOLE 
OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA 

 
 
1. Konstituiranje novega Sveta šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
 
V Svet šole OŠ Ivana Cankarja so bili izvoljeni oziroma imenovani: 

 na sestanku Sveta staršev  30. 9. 2020: gospa Sabina Sedlak, gospod Jure 
Novak in gospa Barbara Grušovnik; 

 na volitvah delavcev 15. 4. 2021: gospod Miha Brodnik, gospa Majda Fortuna 
Gregorčič, gospa Klavdija Pajsar, gospa Ljuba Sredić in gospa Tina Žakelj; 

 s strani občine pa ostajajo že od februarja 2019: gospa Barbara Sigulin, gospa 
Nataša Jenko in gospa Matejka Zelenc. 

 
Gospa Ana Kostanjevec je predstavila nove člane Sveta šole OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika, to so gospa Klavdija Pajsar – predstavnica tehnično administrativnih 
delavcev, gospa Barbara Grušovnik - predstavnica staršev, gospa Tina Žakelj -
predstavnica razredne stopnje in gospa Ljuba Sredič – predstavnica podružnične šole 
NIS in PP. Vsem ostalim se mandat podaljša še za naslednja štiri leta.  
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2. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta šole OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika 
 
SKLEP k točki 2: 
Za predsednico Sveta šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so novi člani 
soglasno izvolili gospo Majdo Fortuna Gregorčič, za njenega namestnika pa 
gospoda Miho Brodnika.  
Novemu sestavu Sveta šole traja mandat štiri leta, to je do konca maja 2025.  
 
 

3. Ponudba nadstandardnih interesnih dejavnosti za šolsko leto 2021/22. 
 

Ponudbo Nadstandardnega programa OŠ Ivana Cankarja Vrhnika v šolskem letu 
2021/22 so člani Sveta šole prejeli skupaj z vabilom po e-pošti. To so dejavnosti, ki 
so s strani staršev plačljive in člani Sveta zavoda 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 
dejavnostih, ki pa so brezplačne, bodo vsi učenci dobili (oziroma si ogledali na  šolski 
spletni strani) prvi šolski dan v naslednjem šolskem letu. Člani Sveta staršev so 
predlagane nadstandardne dejavnosti na svoji seji 26. maja 2021 že potrdili. 
 

SKLEP k točki 3:  
Prisotni člani Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so soglasno potrdili 
predlagano ponudbo nadstandardnih interesnih dejavnosti za šolsko leto 
2021/2022. Morebitne dodatne dejavnosti bo Svet šole potrdil na sestanku v 
mesecu septembru 2021. 

 
 
4. Razno. 
 
Epidemiološke razmere so se nekoliko umirile in tako že pripravljamo letno šolo v 
naravi za letošnje petošolce. Izpeljali jo bomo, kot že vrsto let doslej, v Dugi Uvali pri 
Puli. Med starše je že bila poslana anketa o udeležbi in odziv je zelo pozitiven.  
Tudi na zimsko šolo v naravi se že pripravljamo in upamo, da jo bomo v prihodnjem 
šolskem letu tudi izpeljali. Če bo možno, mogoče celo za dve generaciji. 
 
Gospa ravnateljica je pohvalila zaposlene na šoli, da so se v veliki večini odločili za 
cepljenje. Prav tako si želi, da bi se čim več učencev samotestiralo.  
Tudi letošnje počitnice bodo zelo delovne. Do 1. septembra 2021 želimo dokončati 
prizidek k šoli in prenoviti avlo ob vstopu v stari del šole. Na Tržaški 2 bomo končno 
pridobili prostore v kleti, ki jih je do sedaj zasedal arhiv Upravne enote in občine 
Vrhnika. Tam želimo urediti računalniško učilnico.  
Gospa predsednica je pohvalila vodstvo šole, da je lepo vodilo vse dejavnosti skozi 
zelo turbulentno šolsko leto, tako da je bilo leto kljub vsemu, skoraj normalno. Tudi 
predstavniki staršev so zelo pohvalili učitelje in njihovo delo, ter vodstvo šole za 
uspešno delo na daljavo.  
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Kljub karanteni in delu od doma pa smo vseeno izpeljali kar nekaj dejavnosti: 
drugošolci so bili v CŠOD, učenci 5. in 6. razreda so uspešno opravili kolesarski izpit,  
učenci 4. razreda so opravili tečaj plavanja in tudi letna šola v naravi za učence 
letošnjega  5. razreda bo.  
Manjkajo nam kulturni in naravoslovni dnevi. Bo pa še nekaj zaključnih izletov, učenci 
zaključnih razredov osnovne šole bodo imeli zaključni izlet in prav tako tudi učenci 3. 
razreda. Valete v živo ne bo, ker nas je preveč in na Vrhniki ni prostora, ki bi sprejel 
vse učence in njihove starše ter učitelje. 
 
Predsednica Sveta šole, gospa Majda Fortuna Gregorčič, se je prisotnim članom in 
ostalim udeležencem zahvalila za prisotnost, jih prosila za dobro sodelovanje in s 
sestankom zaključila  ob 18.56 uri.  
 
 
Zapisala:                           Predsednica Sveta šole: 
Marinka Švigelj        Majda Fortuna Gregorčič 


