
 

 

ZAPISNIK 4. seje (3. redne) seje Sveta staršev 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2019/2020, ki je ob izrednih razmerah 

potekala v dopisni obliki od 22.5.2020 08:00 do 28.5.2020 20:00. 

 

Prisotni (v času trajanja seje je glasovalo 44 članov SS): 

MATIČNA ŠOLA (MŠ) 

 Omar Dalgamuni (1. a), Renata Vertovšek (2. a), Mojca Cvetek (2. b), Nataša 
Smirnov (3. b), Nina Ivančič (4. a), Sašo Porenta (4. c), Eva Gomišček (5. c), 
Urša Kump (5. d), Gorazd Hribar Rajterič (6. a), Martina Jakomin (6. b), Miha 
Mandelj (6. c), Simona Oblak (6. d), Matej Bahor (7. a), Gregor Podobnik (7. b), 
Andrej Lesjak (8. a), Marija Felician Skubic (9. a), Kovijana Zekovič (9. b), 
Branko Glavan (9. c), Urška Zaletel (1.-5. NIS) 

PŠ STIČNA (S) 

 Simona Jesih (1.S) 

PŠ VIŠNJA GORA (V) 

 Rok Ušeničnik (1. aV), Primož Šuntajs (1. bV), Mateja Zupančič (2. aV), Marko 
Vavtar (2. bV), Borut Mežnarčič (3. aV), Leon Koricki (4. bV), Nina Rman (5. 
bV), Petra Nosan Logar (6. V), Tina Vozelj (7. aV), Maja Garbas (8. V) 

PŠ MULJAVA (M) 

 Mojca Sever (4. M) 

PŠ KRKA (K) 

 Nina Bunn (1. K), Manca Oblak (2. K), Tina Ahlin (4. K) 

PŠ ZAGRADEC (Z) 

 Alenka Štravs (1. Z), Martina Halas Zaletelj (2. Z), Janez Košak (3. Z), Ernesta 
Zavšek (4. Z), Marija Maver ( 5. aZ), Saša Aleš (5. bZ), Beti Hočevar (6. bZ in 
8. aZ), Tina Perko (7. bZ) 

PŠ AMBRUS (A) 

 Aleksandra Mišmaš (1. A, 2. A), Klemen Hočevar (3. A, 4. A)  

 

Dnevni red:  



1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne 25. 2. 2020 (zapisnik je 
objavljen na spletni strani šole) 

2. Soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za 
šolsko leto 2020/21. 

Redna seja Sveta staršev OŠ Stična v šolskem letu 2019-20 je bila tokrat ob ukrepih 
zaradi COVID-19 sklicana v dopisni obliki – predsedujoči je preliminarno razposlal 
vabilo z navodili za izvedbo dopisne seje ter gradivo za točko 2 vsem predstavnicam 
in predstavnikom Sveta staršev OŠ Stična v šolskem letu 2019-20.   

Zaradi same izvedbe seje tako tokrat ni bilo razprave v živo, seveda pa so prek 
elektronskega komuniciranja bili vseeno možni morebitni povratni komentarji, predlogi, 
popravki in vprašanja. 

Kot veljavni glasovi so se šteli povratni glasovi prejeti v času trajanja dopisne seje. Ob 
izteku dopisne seje je predsedujoči preštel prejete glasovnice oz. glasove in ugotovil 
sledeče: 

- Za obe obravnavani točki je bilo prejetih 44 glasovnic oz. glasov. Vse glasovnice 
so bile veljavne. 
 

- Pod točko številko 1 (potrjevanje zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne 25. 2. 
2020) je zapisnik potrdilo 43 predstavnic oz. predstavnikov, 1 glas je bil vzdržan 
(z utemeljeno obrazložitvijo, da se predstavnica glasovanja vzdrži zaradi 
odsotnosti na 3. seji).    

Sklep št. 1: Potrjujemo zapisnik 3. seje SS z dne 25. 2. 2019. 

- Pod točko številka 2 (Soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 
učnih gradiv za šolsko leto 2020/21) je pozitivno soglasje podalo vseh 44 
glasovalcev. 

Sklep št. 2: Dajemo pozitivno soglasje za skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2020/21. 

 

Poleg svojih glasov so nekatere predstavnice oz. predstavniki podali tudi nekaj 
komentarjev, ki so v celoti predstavljeni pod točko: 

Vprašanja, predlogi in pobude 

Mateja Zupančič (2. aVG) Zanima me, ali aktiv anglistov razmišlja o spremembi 
učbeniškega kompleta – razlogi za spremembo so bili izpostavljeni že večkrat 
(preobsežen za pouk, ki ne poteka v homogenih skupinah, cilji iz UN postavljeni v 
začetek triade …). 

Borut Mežnarčič (3. aVG) Sprašujem se ali je res potreben delovni zvezek za predmet 
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA. Ali se ne bi raje pri tem 
predmetu otroci in učitelji pogovarjali in s tem spoznavali vrednote družbe. Še danes 



se spomnim tega predmeta iz šolskih dni in določenih besed učiteljice, ki nam je zelo 
lepo predstavila določene stvari. Brez delovnega zvezka se jih še danes spomnim. 

Nina Rman (5.b VG) Povsem mi je nerazumljivo, zakaj sta za zgodovino ter 
državljansko in družbeno kulturo in etiko potrebna tako učbenik kot delovni zvezek in 
predlagam, da se vsaj DZ v obeh primerih opusti. Pri predmetih naj se pogovarjajo in 
po spletu iščejo različna mnenja ter o njih presojajo, ne pa dopolnjujejo besedilo, kar 
je čista traparija. 

Komplet prava tehnika za 6. razred, če ga bodo res uporabljali, naj se zahteva. Če pa 
bo v uporabi toliko, kot različni tehnični paketi, ki jih dobijo v nižjih razredih v paketu 
DZ, kjer se morda izvedeta dva preizkusa in ni več, pa predlagam, da se opusti nakup 
in naj se načrtujejo takšni preizkusi, ki se jih lahko razloži v šoli in pripomočke prinesejo 
od doma. 

Ernesta Zavšek (4. Z) Imam predlog  ... Da bi posredoval naprej zahvalo učiteljem 
(verjetno ravnatelju?) iz strani staršev (predstavnikov staršev) za ves trud, ki so ga 
vložili in ga vlagajo, da poteka pouk na daljavo čimbolj nemoteno ter brez težav. 

Vsi učitelji (vsaj našega razreda - učiteljica razrednega pouka, angleščine, nemščine) 
so res razumevajoči in se prilagajajo tudi nam staršem, ki hodimo v službe - npr. Zoom 
ocenjevanje ob 17 uri, ker 4-šolčki še ne znajo z računalniki oz. se prilagodijo času, ko 
smo starši doma; navodila so napisana tako razumljivo, da jih otroci razumejo in lahko 
sami naredijo naloge brez staršev; pokličejo učence, da preverijo, kako poteka delo 
doma ter če potrebujejo kakšno pomoč pri učenju ipd. Naš razred je imel ravno med 
Covid-19 menjavo razredne učiteljice - menjava je bila izvedena brez kakršnih koli 
težav.  

Res pohvalno. 

Simona Oblak (6. d) Naj se resnično premisli in zmanjša število delovnih zvezkov. 

Branko Glavan (9. c) Je v preteklih letih bilo o izboru veliko debate. Starši imamo 
največ besede, če pregledujemo delovne zvezke. Na koncu morajo biti izpolnjeni. Če 
niso, pa lahko ravnatelj vpliva na aktiv učiteljev zakaj DZ, če se ne uporablja. To tudi 
staršem vedno povem na prvem roditeljskem.  
 

Kmalu po koncu uradnega trajanja dopisne seje je predsedujoči prejel še nekaj mnenj, 
pobud, pohval. Ne glede na prejem izven trajanja dopisne seje, je predsedujoči 
mnenja, da se jih lahko vključi v zapisnik: 

Vesna Bernik (3. M) Glede šole, učiteljev, ravnateljev pa vsa čast za opravljeno delo 
in pomoč staršem, predvsem pa otrokom. Staršem, ki smo bili v službi so bili v oporo, 
ravnali so tako zelo strokovno in vzgojiteljsko kljub temu, da so sami bili v domačem 
okolju v enaki vlogi. Posebna zahvala učiteljem, ki jim je bilo to novo okolje najtežje, z 
dolgimi delovnimi izkušnjami ter so se hkrati spopadli s tehniko, hvala njihovim 
sodelavcem, ki so jim bili v pomoč, da so skupaj z učenci uspešno premagali težak 
čas.  

Aleš Štor (4. b) Pridružujem se pohvalam strokovnega kadra. Imeli smo precej 
nepričakovano dobrih, kvalitetnih izkušenj, smo pa tu in tam ugotovili, da bi se verjetno 



kakšna stvar dala narediti bolje. Vendar pa - za prvo izredno izkušnjo takega tipa - 
nisem pričakoval, da se bo sistem, kot je šolski, uspel odzvati v tako kratkem času in 
na tako kakovosten način. 

Pohvala vsem - šolskemu kadru, otrokom in nenazadnje staršem. 
 

Borut Mežnarčič (3. aVG) Se javljam glede oddelka za dislektike v knjižnici. Kot mi 
je sporočila starejša hčer sta ona in njena sošolka, ki ima taiste probleme v knjižnici 
opremili knjige z nalepkami, ki kažejo na to, da naj bi bile bolj primerne za dislektike. 
Ali je stvar pregledal tudi kdo od bolj strokovno podkovanih, glede na to, da oni dve 
obiskujeta 5. razred pa ne bi vedel. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal: Primož Šuntajs             Predsednik Sveta staršev: Primož Šuntajs 

 


