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Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica 

tel: 01 7887 260, fax: 01 7887 265 

e-mail:o-sticna.lj@guest.arnes.si 

 

 

+ZAPISNIK 3. REDNE SEJE Sveta staršev 

Osnovne šole Stična v šolskem letu 2020/20201, ki je bila izpeljana v torek 1. 6. 2021 ob 18. uri preko 

videokonferenčnega sistema MS Teams 

 

Prisotni člani – preko prijav v MS Teams identificirani naslednji prisotni: 

MATIČNA ŠOLA (MŠ): Tomaž Zelko (1. a), Petra Volkar (2. a), Nataša Petrič (2. b), Renata Vertovšek (3. a), 

Nataša Smirnov (4. b), Aleš Iljaš (4 c), Marko Bitenc (5. a), Sašo Porenta (5. c), Branko Glavan (5. d), Andreja 

Smolej (6. c), Marko Lekše (6. d), Gorazd Hribar Rajterič (7. a), Martina Jakomin (7. b), Miha Mandelj (7.c), 

Simona Oblak (7. d), Lea Kirn (8. c) 

PŠ STIČNA (S): Tanja Erčulj (1. S), Simona Jesih (2. S), Matija Mestnik (3. S) 

PŠ VIŠNJA GORA (VG): Petra Jelenc (1. aVG), Danaja Mušič (1. bVG nad), Primož Šuntajs (2. bVG), Marko 

Vavtar (3. bVG), Dejan Planko (4 aVG), Matija Krajnik (4. bVG), Leon Koricki (5. bVG), Suzana Jakšić (6. 

aVG), Nina Rman (6. bVG), Tanja Erjavec (7. V), Tina Vozelj (8. aVG), Maja Garbas (9. VG) 

PŠ MULJAVA (M): Lovro Starina (1. M), Samo Matkovič (2. M), Tine Jančar (3.-4. M) 

PŠ KRKA (K): Maja Čebašek (1. K),  Sandra Kos (2. K), Manca Oblak (3. K), Špela Veselič (4. K) 

PŠ ZAGRADEC (Z): Ernesta Zavšek (5. aZ), Saša Aleš (6. aZ), Nataša Lukman (7. bZ) 

PŠ AMBRUS (A): Matej Tekavčič (1.-2. A), Klemen Hočevar (5. A) 

Ravnatelj: g. Marjan Potokar 

Pomočniki ravnatelja: Lidija Zajc, Barbara Maver, Jasmina Selko, Gregor Arko 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 3. 3. 2021 (zapisnik je objavljen na spletni strani 
šole) 

2. Poročilo o seji Sveta zavoda OŠ Stična z dne 4.3.2021 
3. Aktualni šolski dogodki in informacije 
4. Potrjevanje cene učnih gradiv za š.l. 2021/22 
5. Vprašanja, predlogi, pobude in pohvale. 
6. Razno. 

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik_%20sveta_starsev_mar_2021.pdf
http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik_%20sveta_starsev_mar_2021.pdf
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AD 1) Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 3.3.2021 

Zapisnik potrdili (upoštevana bo še dopolnitev glede liste prisotnosti). 

AD 2) ) Poročilo o seji Sveta zavoda OŠ Stična z dne 4.3.2021 

Sejo povzel ravnatelj g. Potokar.  Obravnavali so: Poročilo za preteklo šolsko leto; uspešnost ravnatelja; 

napredek pri OŠ Zagradec (nova šola).  

Dodatna pojasnila:  

1) Ali zapisnik Sveta šole na voljo?  

Zapisnik Sveta zavoda ni javen – morebitni info preko članov Sveta šole. 

2) Delovna uspešnost ravnatelja?  

98% 

3) Kako poteka »odcepitev« OŠ Zagradec?  

Ga. Maver (potrjena v.d. ravnateljice): šola vpisana v sodni register, izdelava žiga, pridobljena 

matična št. Zaposleni bodo preneseni - nekateri deljenje z OŠ Stična (SJK, MAT, ŠV); na novo 

predvsem del administracije (tajništvo, računovodstvo, ravnatelj, pomočnik); 

AD 3) Aktualni šolski dogodki in informacije. 

1) Samostojna OŠ ZAGRADEC: 

Projekt napreduje; administrativne težave; prenos delavcev iz ene na drugo šolo; sistemizacija; 

poslovni dogovor: 38 delavcev + 15 tehničnega kadra; nove pogodbe; nekaj takih, ki bodo 

zamenjali lokacijo; optimirano število »deljenih« učiteljev; s 1.9.2021 cc 350 učencev pod novo OŠ 

Zagradec, pod OŠ Stična ostane cc 1100 učencev. 

 

- (5a MŠ) Novi zaposleni?  

Ravnatelj: obseg dela nekaterih se bo povečal, št zaposlenih ne; razen 2x administracija; 

seštevek zaposlenih skupaj z novo šolo ne more/sme biti (bistveno) višji – omejuje 

sistemizacija oz standardi MIZŠ;  

- (5a MŠ) Pričakovanje, da učitelji razbremenjeni, a če ostane število učiteljev praktično enako, 

nova OŠ ni ravno »pravi izplen«. 

Ravnatelj: Deljenih učiteljev  bo manj – je nekaj prestrukturirano – 5-6 takih, ki bodo prehajali 

(delež v sistemizaciji; se išče razlika). Več bo dodatne strokovne pomoči.   

 

2) Šola v naravi (ŠVN):   

Nadomeščanje ŠVN za odpadlo zaradi epidemije v š.l. 2019/20 za tedanji 3.r (letošnji 4.r) – že dva 

tekom š.l. '20/'21 pridobljena nadomestna termina sta padla v obdobje zaprtja: oktobra '20 

(odpadel); marca '21 (odpadel). V 03/’21 dobili nov termin za obdobje 25.6.-3.7. v dveh delih za 

160 otrok (Debeli rtič), a pade v čas počitnic. Na poizvedovanje ravnatelja, ali je to sprejemljivo, 

MIZŠ ni podalo odgovora. Direktno na MIZŠ se je obrnil tudi starš, ali je termin izven šol. leta 

dopusten – in tokrat MIZŠ odzval s preklicem izvedbe. Močno razočaranje za večino. Predvidena 

izvedba zdaj možna v pričetku šol. leta '21/'22 za takrat že 5.r (Čateške); 
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Za letošnji 3.r termin ŠVN ravno v tednu, ko tudi sestanek Sveta staršev (31.5.-4.6.) in uspešno 

poteka;  

 

- (4b MŠ) Pozdravljajo napore šole glede žal ponovno odpadle šole v naravi. Mogoče je bila 

samo nespretna komunikacija, zaželen je bil stavek, »če bo to zaradi situacije izvedljivo«. 

Ravnatelj se strinja, da komunikacija je bila »nerodna« in mu je hkrati žal, da ni izvedbe ŠVN.  

- G. Šuntajs: preveril preko ZASSS in neuradno izvedel, da je pri terminih med počitnicami tako, 

da če kdo od staršev začne spraševati, na MIZŠ v skladu s pravilniki zagotovo zavrnejo tovrstne 

aktivnosti med počitnicami. Če pa jih nihče ne vpraša, pa so pravzaprav veseli, da otroci 

gredo na izlet/morje/imajo aktivnosti. 

 

3) Nadomestni član Svet šole OŠ Stična (predstavnica POŠ Zagradec ne bo več član) – se izvede jeseni 

na prvem sestanku Sveta staršev v Š.L. 2021/22. Novi predstavnik - POŠ Višnja Gora. 

 

AD 4) Potrjevanje cene učnih gradiv za š.l. 2021/22 

Knjižničar g. Rešetič: potrjevanje cen. Ne odstopajo od lanskih. Nova ANG v 4.-6. r. V 8. r se podraži 

SLO, zaradi novega DZ. Vključena je škatla za tehnični pouk. Cene za izbirni predmet prikazane v 

oklepajih. V ceni so tudi DZ, ki jih učenci izpolnijo in obdržijo zase. 

Ravnatelj: cene mirujejo. Dražji učbeniki ne dobijo zelene luči, ker bi bili stroški višji. DZ ostanejo 

zaradi izkušenj zadnjih let. 

g. Šuntajs: kratka prezentacija analize gibanja cen po šolah (analiza ZASSS). Smo primerljivi. 

Glasovanje o učnih gradivih (v času glasovanja v MS Teams prisotnih 41 staršev): 

- 36 ZA, 

- 5 vzdržanih, 

- 0 proti. 

CENE učnih gradiv za š.l. 2021/22 s tem potrjene. 

 

AD 5) Vprašanja, predlogi in pobude (urejeno kronološko po prejemu prek elektronske pošte) 

1) Pohvala (9. cMŠ): Za naš 9.c MŠ lepo prosim zapišite pohvalo naši razredničarki Finc Tini:  

je kot druga mama učencem 9.c MŠ- ima odličen pristop v odnosu učenec-učitelj: spoštuje ferpley, 

je ravno prav stroga in hkrati razumevajoča, iskriva in ljubezniva. Dijake uči in spodbuja k pravim 

vrednotam dobrega človeka in pravega prijatelja. Za njeno delo na daljavo pa velika pohvala za 

skrben in pozitiven, spodbujajoč pristop v koronskem času. 

 

2) Vprašanje (2. M): Ali bo šola mogoče čez poletne počitnice organizira kakšno varstvo ali dejavnosti 

kjer bi lahko bili otroci staršev ki nimajo varstva? 

 

- g. Šuntajs omenil primer dobre prakse – če so na voljo šolski prostori, da lahko prevzame 

aktivnosti tudi ZPM.  
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- Ravnatelj: V času poletnih počitnic šola ne bo ponujala dejavnosti. Lahko pa odda prostor. Res 

pa je tudi, da je to čas, ko na šolah potekajo razna popravila. 

 

3) Vprašanje (2. M): Glede na to, da je župan obljubil, da se bo zadeva s toplo vodo na PŠ 

Muljava uredila. Ali se izvajajo že kakšne aktivnosti? 

  
- Ravnatelj: PŠ Muljava je planirana renovacija sanitarij in napeljave. Bilo že dogovorjeno. 

Tovrstne investicije nosi ustanovitelj (občina). Predračun je pridobljen in bil poslan na občino, 

namen je, da se med počitnicami zagotovi topla voda; obnova sanitarij še pod vprašajem. 

- (2. M) Pričakovanje, da v '21/'22 topla voda BO (magari indukcijske pipe). 

Ravnatelj: Za take pipe potencialen problem električnih inštalacij – potrebno preveriti.  

- (7b Z) Neodpustno, da si občina to sploh dovoli;  

- (3.,4. M) in (1 M) Vsi starši PŠ Muljava podpirajo projekt.  Vrtec na Muljavi ima toplo vodo. 

Ravnatelj: ogledi s strani občine narejeni, obljube so dane.   

 

4) Vprašanje (6. cMŠ): Nekatere starše zanima,  ali šola v prihodnjem letu planira organizacijo zimske 

šole v naravi, saj si nekateri otroci želijo naučiti smučanja, pa morda drugače nimajo te možnosti. 

Ker vemo, da je vse odvisno od epidemioloških razmer, nas bolj zanima, ali obstaja ta možnost, da 

se zimska šola v naravi prestavi iz 6-ga na 7. razred, oz ali bo šola to možnost vsaj preučila. 

 

- Ravnatelj: Smučanje ni taka nuja kot plavanje. Za 7.r ni planirana izvedba; smučanje bo zgolj 

v obliki dodaten športni dan; nadoknadeno žal ne bo. 

- g. Šuntajs: je smučanje nadstandard?  

Ravnatelj: Vse ŠVN so nadstandard (šolski sklad); nekatere aktivnosti se izvedejo med šolskim 

letom (tečaj plavanja) brez ŠVN. 

 

5) Vprašanje/pripomba (4. bMŠ): Starši menijo, da malice kot so bel kruh in jogurt, mleko in corn 

flakes, kruh in kisla smetana, niso primerne za odraščajočega otroka, ki mora biti v šoli zbran. Prav 

tako količine niso zadostne niti pri malicah niti pri kosilu, saj veliko otrok tarna, da so po obrokih 

lačni. Starši si želimo malce več iznajdljivosti in da ne bi bila vedno cena ovira oz. izgovor za 

oblikovanje obrokov. Za primer navajamo nekaj idej: raje pravi pire namesto tistega instant iz 

vrečke, kuhan mlečni riž, namesto tistega kupljenega v lončku, razni sveže pripravljeni namazi ipd. 

 

- Ravnatelj: Instant hrane ni. Zaradi trenutnih pravil (Covid) ni sadja. Repete je na voljo. Delež 

mlečnih živil je posledica preteklega interesa, da naj bo tega več. Obrok zasnovan kot celota, 

če kdo česa ne želi jest pa je lahko skupaj (pre)malo. Tunine, mesne, zelenjavne namaze delajo 

sami – sveže. 

- (6az) Pohvala, da pestra prehrana, ajdove testenine, polnozrnate, lokalne mesnine in mlečni 

izdelki.  

- (3.,4. M) Pohvala, da dobra hrana. 

- (4 bMŠ) Se strinja s povedanim, a kot predstavnik razreda prenesla mnenje večine.  

 

6) Vprašanje/pripomba (4. bMŠ): Druga precej burna tematika letošnjega leta v našem oddelku pa 

je nesojena šola v naravi. Starši skušamo biti razumljivi in prilagodljivi saj se zavedamo, kako težko 
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je v trenutnih okoliščinah organizirati šolo v naravi. In pozdravljamo trud, ki je bil vložen v to, da 

bi se letos ŠVN na Debelem Rtiču vendarle izvedla, pa čeprav po koncu šolskega leta torej v času 

počitnic. Vsi (še najbolj pa otroci) smo si želeli, da bi lahko po dveh letih odpovedovanja terminov, 

končno doživeli še to izkušnjo. In žal moramo v tem primeru komentirati oz. kritizirati nespretno 

komunikacijo s strani šole. Želeli bi si, da šola ne bi obveščala o odhodu v ŠVN še predno je le ta 

potrjena s strani MIZŠ. Lahko si predstavljate razočaranje v njihovih očeh, ko smo jim morali starši 

že tretjič sporočiti, da je žal ponovno odpovedana. 

 

- g. Šuntajs: Odgovorjeno že med Aktualnimi dogodki. 

 

7) Vprašanje (4. K): Na zadnjem roditeljskem sestanku smo dobili informacijo, da bo naš razred ob 

prihodu v peti razred v Zagradec razdeljen. Menimo, da bi bilo otrokom vsaj prvo leto, ko pridejo 

na novo šolo, lažje, če ostanejo skupaj in se malo privadijo na nove obraze, prostore in sistem 

dela. Tudi nekateri otroci imajo težave s to odločitvijo. Vprašanja torej so, ali je to nujno, ali je to 

praksa dela in ali to pomeni, da bodo razdeljeni vsi razredi, ne le naš. 

 

- Ravnatelj: Krka 22 in Zagradec 7 = skupaj 29 učencev  - kar lahko v 2 oddelka. Najprej bo 

deljenje 14+15; ko pride še 1 učenec (Ambrus), pa bo 15+15. Povprašalo se je tudi otroke in 

deljenje izvedeno tudi ob upoštevanju povratne informacije.  

- (6a Z) Se bo mešalo zgolj otroke s Krke ali tudi Zagradca? OK, da se vpraša otroke? Naj to deli 

strokovni tim. 

Ravnatelj:  delitev so naredile strokovne službe, a poskusili so prisluhniti tudi učencem. Otroci 

delitve prenesejo, več problemov imajo starši, zakaj ni s določenim sošolcem. Zadrege bodo, 

a jih bomo reševali. Delili se bodo samo otroci s Krke. Izhodišče je bilo dobiti 2 uravnoteženi 

skupini. 

- (6 aZ) se pravi oddelka bosta 14 Krka in 8 Krka + 7 Zagradec. To ni fer in ponoven razmislek.  

Ravnatelj: Namen je da dobimo uravnotežene skupine, ne pa da delimo že tako majhno 

skupino učencev. 

 

8) Vprašanje/pripomba (6. aZ): Starše 6.a razreda OŠ Zagradec zanima, kdo je dokumentarec Ujete 

v medmrežju predhodno preveril, da ga je priporočil v ogled tudi šestarjem? Je zelo nazoren. 

Recimo tom telefon je dal priporočilo za otroke nad 12 let v spremstvu staršev. 

Iz strokovnega vidika menim da film ni primeren za 6.razred. Tukaj so otroci stari 11 in 12 let in 

večinoma s spletom v takem obsegu sploh nimajo izkušnje. Film je primeren za otroke na 12.letom 

in še takrat v spremstvu staršev. Za 6.razred so primerne obrazložitve in slikovne predstavitve 

policije, ki 2.triadi predstavijo ta problem v smislu ti misliš da se pogovarjaš z vrstnikom, v resnici 

pa je na drugi strani odrasel moški. 

 

- (6a Z) Preden je bil film predlagan, ali je sploh primeren za 6.r? Naj si ga ogledajo vsi starši. FB 

> 13let; previdnost, da dobronamerno ne postane »napaka« oz kontra efekt; 

Ravnatelj: Preventiva. Film ima svoj efekt. Nekateri starši izrazili željo, da bi si ga ogledali v 

šoli.  Dobili smo navodilo, da si starši ogledajo film in presodijo ali je primerno, da si otroci to 

ogledajo ali ne.  
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- (ŠV 4K) pozna film (tudi v necenzurirani verziji); pohvala šoli, da se angažirali; realno so lahko 

tudi otroci pred 12let že žrtve tovrstne zlorabe. To je realnost. Naj si najprej starši pogledajo 

film.   

 

- g. Šuntajs: Preveril navodila, če/kako so starši bili seznanjeni s filmom s strani šole. S starši je 

bilo skomunicirano, naj si ga najprej ogledajo sami. Dejstvo je, da se te nevarnosti premalo 

zavedamo. Ali je problem, da naj bi bila informacija slabo podana? 

(6a Z) Ni bilo skomunicirano mimo staršev. So starši tisti, ki bi morali ta film si ogledati. 

Otrokom do 6 razreda je potrebno to predstaviti na drug način. Podana je bilo dvoumna 

informacija preko emaila. 

Ravnatelj: kakorkoli je bilo zapisano, bi morali razumeti, da to je velika težava in življenje je 

lahko tako nekomu uničeno (neglede ali + ali – 12 let). 

 

Link na dokumentarec (dokler bo pač na voljo za ogled): 

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174778039?s=tv 

 

9) Stanje »odprtih« točk z 2. sestanka Sveta staršev:  

- Jutranje varstvo na MŠ - do sedaj je bil prihod ob 6:15, 6:45 in 7:30, dodana je nova ura ob 

7:15. Termin pred 6:15 zaenkrat ni mogoč.  

G. Šuntajs: Ni bilo dodatnega odziva; mislim da je to urejeno. 

- Problem prepolnega kombija Gorenja vas – Muljava bo obravnavan čimprej s strani g. Arka. 

(2 M) Urejeno ☺ 

- Izvedba pouka ko je razred v karanteni 

(8a VG) Izkušnja, da razred 3x v karanteno; 1. in 2. ni bilo pouka v živo; v 3. pa bilo nekaj; Zakaj 

ne mora jo biti ure v živo večkrat? Kaj se lahko naredi, da je čim več pouka v karanteni v živo 

(z mislijo na jesen '21)  

Ravnatelj: Variacije karanten – kdo/koliko ljudi ostane doma. Učitelji so dostopali s svojih 

računalnikov in imeli svoj urnik. V učilnici ni možnosti, da bi dostopali na daljavo. V tretje 

boljša izvedba, ker prvič in drugič delno mimo ravnatelja in je zadeve izvedel prepozno. 

Opreme na zalogi ni. Ne v šoli niti ne na trgu. Za v bodoče se je rešilo (npr. nekaj opreme za 

izvedbo pouka na daljavo začasno razdeljene nekaterim učencem). 

 

AD 6) RAZNO: 

- (4a VG) Kako je s kadrom za dodatno strokovno pomoč, sploh ker bo OŠ Zagradec samostojna. 

Bodo to isti ljudje? bo/je dovolj kadra?  

Ravnatelj: S tem kadrom bodo pokrili obe šoli. Kader iz Zagradca ne bo prehajal v Stično in VG. 

 

- Valeta '20/'21: Ravnatelj: Valeta bo, a število prisotnih okrnjeno: samo starši. Potrebno bo 

dokazilo o cepljenju ali negativen test. 

 

- Samo testiranje: 7.-9. razred doma izvaja; velja le za tiste, ki so se prijavili (cc 40 učencev); 

 

- Pretekli teden obisk šolske inšpekcije – 2 ločena primera:  

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174778039?s=tv
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o 1. dodatna strokovna pomoč (konkreten primer) 

o 2. splošna tematika (anonimna) 

V obeh primerih inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti. 

- Kako razredni predstavniki pridobimo elektronske naslove staršev?  

Zagotovo lahko zaprosimo starše svojega razreda na rod. sestanku.  

g. Šuntajs podal mnenje pridobljeno na ZASSS, da razredni predstavnik lahko zaprosi za email 

naslove staršev svojega razreda tudi naknadno predstavnike šole (razredničarke) (bo pa še 1x 

preveril). 

 

- Evalvacija je predstavljena na spletni strani. 

 

Spletno video srečanje 3. seje Sveta staršev OŠ Stična 2020/21 se je zaključilo ob 20:24.  

    

 

 

        

 

Zapisnik pripravil: Lovro Starina    Predsednik Sveta staršev: Primož Šuntajs 

 


