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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 (delovna verzija) 

 

Osnovne šole Stična v šolskem letu 2021/2022, ki je bila v torek 31. 05. 2022 ob 17.30. uri v prostorih 

OŠ Stična 

MATIČNA ŠOLA (MŠ): Klavdija Ogrin (1. a), Špela Markovič (1. b), Tomaž Zelko (2. a), Nataša Petrič (3. b), 

Matija Mestnik (4. c), Milka Paska (5 b), Dejan Lesjak (5. c), Aleš Štor (6. b), Nataša Rebec Lukšič (6. c), 

Maja Lampret (6. d), Andreja Smole (7. c), Simona Oblak (8. d), Nataša Ploj  (9. a) 

PŠ STIČNA (S): Lana Kanalec (1. S), Simona Jesih (3. S) 

PŠ VIŠNJA GORA (VG): Tjaša Zavodnik (1. aVG), Danaja Mušič (2. bVG), Primož Šuntajs (3. bVG), Marko 

Vavtar (4. bVG), Borut Mežnarčič (5. aVG), Matija Krajnik (5. bVG), Aleksander Duša (6. aVG), Leon Koricki 

(6. bVG), Suzana Jakšič (7. aVG) 

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

Ravnatelj: g. Marjan Potokar 

Pomočniki ravnatelja: g. Gregor Arko, ga. Jasmina Selko, ga. Lidija Zajc 

Knjižničar: g. Kristijan Rešetič 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 1. 3. 2022 (delovna verzija zapisnika je objavljena 
na spletni strani šole) 

2. Poročilo o seji Sveta zavoda OŠ Stična z dne 3. 3. 2022 
3. Aktualni šolski dogodki in informacije. 
4. Potrjevanje cene učnih gradiv za ŠL 2022/23 
5. Vprašanja, predlogi in pobude. 
6. Razno. 

 

Ad 1) Potrjevanje cene učnih gradiv za ŠL 2022/23 

Na predlog g. Rešetiča premaknili Potrjevanje cene učnih gradiv za ŠL 2022/23 na prvo točko dnevnega 

reda. Za sklepčnost je bila potrebna prisotnost vsaj 18 predstavnikov, v času odločanja je bilo prisotnih in 

glasovalo 26 predstavnikov – cene učnih gradiv za ŠL 2022/23 so bile soglasno potrjene.  

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik_%20sveta_starsev_mar_2022.pdf
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Predstavnica 9. a MŠ izkoristila tematiko in podala predlog, da se učbenik za ANG, ki ga uporabljajo v 

zadnjem razredu, vrne v učbeniški sklad, saj se v njega ne piše in bi se lahko izposojal. 

Ravnatelj pojasnil, da se tovrstne spremembe obravnavajo na sestanku Sveta šole (npr na sestanku, ki bo 

09/2023, se lahko poda predlog za seznam, ki bo veljal čez 2 leti). Ravnatelj omenil, da bo preveril, ali se v 

praksi v omenjeni učbenik res ne vpisuje. 

g. Rešetič je še opozoril, da naj bodo starši pozorni na EAN kode na seznamu. Gradiva s seznama imajo 

lahko enako ime, a šteje ujemanje po EAN kodi. Hkrati omenil, da cena paketa gradiv lahko varira od 

ponudnika do ponudnika – tudi tu pozorni, da so v paketi gradiva s pravo EAN kodo. 

Ad 2) Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 01. 03. 2022 

Upoštevajoč manjše popravke je bil zapisnik sprejet. Predsednik sveta staršev bo končno verzijo 

posredoval g. Arku, da jo objavi na spletni strani šole.  

Končni zapisnik 2. seje je objavljen na linku. 

Ad 3) Poročilo o seji Sveta zavoda OŠ Stična z dne 03.03.2022 

Kratek povzetek seje Sveta zavoda OŠ Stična s strani predsednika sveta staršev je odprl krajšo diskusijo o 

drogah – na šoli problematike sicer ne opažajo. Seveda pa je pravilno, da se opozarja in obvešča, posebej 

če bi kdorkoli zaznal karkoli sumljivega.  

Diskusija se je dotaknila tudi širjenja šolskih objektov in zunanjih igrišč – nekaj v aktivni fazi, nekaj se 

zaenkrat načrtuje.  

Bil je podan tudi predlog, da se z okrožnico za starše da pobudo za vzpodbudit šolski sklad. 

Ad 4) Aktualni šolski dogodki in informacije 

1. Uspešen spomladanski bazar – zbralo se je preko 10.000 € sredstev. Očitno je bilo, da so tako 

otroci, kot tudi starši in zaposleni v OŠ močno pogrešali druženje v živo;  diskusija dala predlog, da 

bi v prihajajočem ŠL (2022/23) morda organizirali 2 bazarja – enega v zimskem času in ponovno 

enega v pozno spomladanskem terminu (daljši dan, toplo vreme, lažja izvedba na prostem) 

2. Zbiralna akcija papirja – tudi uspešna, saj zbranih 32 ton papirja (odkup papirja po 185 €/tono). 

Podan predlog s strani staršev, da bi se papir zbiralo 3x letno (zdaj 2x). Ravnatelj potrdil, da je sicer 

zadaj nekaj logistike, ampak da je ideja vredna premisleka.  

3. PŠ Višnja Gora je v 2024 plan povečanje šolskega objekta: rušenje obstoječega dela s kuhinjo, 

jedilnico, zbornico, … in izgradnja večjega/višjega trakta; tudi povečanje obstoječe telovadnice. 

Najprej potrebno spremenit OPN. Ocenjuje se, da bodo dela v 2024 potekala 8-9M. Takrat bo 

potrebno nekaj improvizacije ter strpnosti s strani vseh. 

4. za ŠL 2022/23 se planira, da bo 5 razredov s svojo matično učilnico »gostovalo« na SŠJJ (1 več kot 

letos).  

5. Ob prehodu 3.-4. M razredov na MŠ bo seveda prišlo do mešanja otrok, upoštevalo se bo kriterije 

in poiskalo dobro rešitev. Iz vrst staršev je prišla opomba, da otroci k sreči s tovrstnimi delitvami 

niso obremenjeni toliko kot njihovi starši. 

6. Otroci so si ogledali HKČ v Višnji Gori 

7. Otvoritev nove kolesarske poti – izrabimo jo kot spodbujanje k večji aktivnosti, da se otroci (oz 

vsi skupaj) po 2L malo »odklopijo« od digitalnega sveta 

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik_%20sveta_starsev_mar_2022.pdf
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8. Dobavitelji sestavin za šolsko prehrano so dvignili cene surovin za +30 % - potrebna bo korekcija 

cen obrokov.  

AD 5) Vprašanja, predlogi in pobude 

1. Predlog: Ponavljajoč se problem na relaciji predstavnik razreda – preostali starši so kontaktni 

podatki. Predlog 2. a MŠ, da se npr. pri vabilu na roditeljski sestanek doda določilo, da naj starši 

posredujejo svoje kontakte razrednemu predstavniku.  

2. Vprašanje: Zaznan je (občasen) problem prepolnega šolskega avtobusa za polževsko planoto. 

Pojasnilo: problem nastane, kadar so spremembe pri urnikih in/oz. se otroci ne držijo osnovnega 

razporeda vožnje.  

3. Vprašanje: pritožbe glede vožnje in odnosa voznika proti Metnaju - voznik naj bi bil do otrok 

nesramen, naj bi vozil prehitro oz. neprimerno.  

Pojasnilo: prevoznik se je po temeljitem konsenzu z voznikom odločil, da po koncu ŠL voznika 

umaknejo s prog OŠ Stične.  

Prevoznik je opravil tudi nekaj voženj na tej liniji in drži tudi, da vsaka medalja ima 2 plati: tudi 

otroci znajo biti jezikavi, neubogljivi (ne želijo sedeti) prav tako (močno) blatni čevlji ne sodijo na 

avtobus. Glede hitrosti vožnje, je bil voznik večkrat preverjen in na digitalnem tahografu ter 

podatkih CVS sistema ni odstopal od ostalih voznikov. 

4. Vprašanje: zakaj voznik na progi OŠ Stična – Stična – Mekinje – Dobrava nad Stično – Metnaj – 

Mekinje – Stična – OŠ Stična večkrat ne izpelje svoje relacije v celoti (otroci bi se npr. peljali nazaj 

z njim k vereuku) – ali ni dolžan izpeljati celotne relacije?  

Pojasnilo: linija šolskega avtobusa NI redna linija. Voznik NI dolžan izpeljati celotne trase – ko gre 

z avtobusa zadnji otrok, lahko zaključi in se vrne. Pravzaprav voznik NE SME peljati otroke nazaj 

proti Stični. 

5. Pobuda – PŠ Muljava: ni šolskega prevoza iz smeri Vrhe in Leščevje. Do postaje v Oslici cc 1km, 

med otroci tudi gibalno oviran učenec. Odgovor (g. Arko): bo urejeno v ŠL 2022/23. 

6. Pobuda – PŠ Muljava: otroke avtobus z MŠ odloži na Muljavi, tam čakajo na kombi po 1,5h. 

Pobuda, da se optimizira (skrajša) čakanje. Odgovor (g. Arko): Občina ni odobrila 3. prevoza. Hkrati 

nekateri otroci ne gredo na svoj kombi.    

7. Vprašanje: Ali šola sprejme rabljeno športno opremo (seveda v uporabnem stanju)? Odgovor: Da. 

8. Vprašanje: ali je možno jutranje varstvo tudi za otroke v 2. ali 3. razredu (v LJ nekatere šole 

ponujajo do 5. razreda)? Odgovor: Jutranje varstvo je prvenstveno namenjeno otrokom 1. 

razredov. Če je število prijavljenih manjše od razpoložljivih mest – se lahko vključi tudi otroke iz 

višjih razredov.  

Predlog: v jutranje varstvo naj prijavljajo otroke tisti starši, ki bodo res koristili to možnost. Prijava 

otroka za »če bo kdaj treba« pomeni samo na papirju zasedeno mesto v realnosti pa manjšo 

možnost, da bi lahko jutranje varstvo koristili tisti, ki ga rabijo v npr 2. razredu. 

9. Predlog: več pritožb glede fiksnih ur jutranjih prihodov, želja da se ob opuščanju covid ukrepov 

sprosti prihode. Diskusija izpostavila tudi problem jutranjih zamaškov na relaciji proti LJ, ko nekaj 

minut kasnejši start lahko dejansko za starša pomeni občutno daljšo pot do delovnega mesta. 

Odgovor: do nadaljnjega ostaja sistem zaklenjene šole – se bo pa dodalo dodatne termine prihoda 

in podaljšalo intervale, ko so vrata odprta.   

10. Tema: menjavanje učiteljev za matematiko. V več razredih omenjen problem z menjavanjem 

učiteljev za matematiko. Odgovor: med iskanjem novega kadra je bilo res več menjav 
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nadomestnih učiteljev.  Pojasnilo predstavnika razreda: dejansko se je s prihodom nove učiteljice 

stanje izboljšalo; večji problem je bilo prehodno obdobje. 

11. Vprašanje: PP NIS – ali bo naslednje ŠL organizirana ŠVN? Odgovor: Bo.  

12. Predlog: 5. aVG - več staršev omenilo problematičnega učenca v razredu, ki moti pouk. Predlog, 

da se v ŠL 22/23 vključi zanj dodatno pomoč. 

13. Predlog: želja, da se v aktivu športa pogovorijo o bolj pestri ponudbi (ne le pohodi). 

14. Tema: V nekaj razredih MŠ so omenili neurejenost varne šolske poti v Mekinjah oz neurejenost 

avtobusnega postajališča na relaciji MŠ – Mekinje. Predlog: take teme je smotrno nasloviti 

direktno na občino. 

15. Vprašanje: 9c MŠ: želja, da bi bilo na valeti lahko prisotno več članov družine. Odgovor: ker ni več 

omejitev, seveda lahko. 

16. Pohvala: 1. b MŠ:  pohvala Bojani Mulh za njeno prizadevnost in delo v OPB. 

17. Pohvala: 6. a MŠ: pohvala vsem učiteljem, ki se naše otroke trudijo ne samo učiti ampak tudi 

najpomembneje naučiti, jim prisluhniti ter jim gredo nasproti tudi takrat, ko starši že skoraj 

obupajo. Najlepša hvala za požrtvovalnost in obzirnost! 

 

AD 6) RAZNO: 

Pod točko razno ni bilo dodatnih vsebin. 

 

Sestanek se je zaključil ob 20:05.         

 

        

 

Zapisnik pripravil: Primož Šuntajs   Predsednik Sveta staršev: Primož Šuntajs 

 


