
1 
 

 

Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica 

tel: 01 7887 260, fax: 01 7887 265 

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

 

 

+ZAPISNIK 2. REDNE SEJE Sveta staršev 

Osnovne šole Stična v šolskem letu 2020/20201, ki je bila v sredo 3. 3. 2021 ob 18. uri preko 

videokonferenčnega sistema MS Teams 

 

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

MATIČNA ŠOLA (MŠ): Tomaž Zelko (1. a), Aleš Kastelic (1. b), Petra Volkar (2. a), Nataša Petrič (2. b), 

Renata Vertovšek (3. a), Marko Bitenc (5. a), Aleš Štor (5. b), 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), Nataša Ploj (8. a), Lea Kirn (8. c), Sabina Kavšek (9. b) 

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

PŠ VIŠNJA GORA (VG): Petra Jelenc (1. aVG), Patricija Stanič (1. bVG), Primož Šuntajs (2. bVG), Živa 

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

aV) Nina Rman (6. bVG), Tina Vozelj (8. aVG), Maja Garbas (9. VG) 

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

PŠ KRKA (K): Sandra Kos (2. K) 

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

Beti Hočevar (9. aZ) 

PŠ AMBRUS (A): Matej Tekavčič (1.-2. A), Aleksandra Mišmaš (3. A) 

Ravnatelj: g. Marjan Potokar 

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

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2020 (zapisnik je objavljen na spletni strani 
šole) 

2. Predstavitev rezultatov glasovanja za 3 predstavnike staršev v novem mandatu Sveta zavoda OŠ 
Stična 

3. Poročilo o seji Sveta zavoda OŠ Stična z dne 7.12.2020 

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik_%20sveta_starsev_sep_2020.pdf
http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik_%20sveta_starsev_sep_2020.pdf
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4. Aktualni šolski dogodki in informacije. 
5. Realizacija vprašanj in pobud, podanih na prejšnjih sejah. 
6. Vprašanja, predlogi, pobude in pohvale. 
7. Razno. 

 

 

AD 1) Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 29.9.2020 

Upoštevana bo dopolnitev glede liste prisotnosti in s tem bo posodobljena verzija zapisnika na spletni 

strani obveljala kot končna. 

 

AD 2) Predstavitev rezultatov glasovanja za 3 predstavnike staršev v novem mandatu Sveta zavoda OŠ 

Stična 

Predsednik je nazorno predstavil rezultate glasovanja za predstavnike staršev in s tem seznanil svet 

staršev. Podrobneje so rezultati predstavljeni na linku.  

 

AD 3) Poročilo o seji Sveta zavoda OŠ Stična z dne 7.12.2020 

Prva seja Sveta zavoda v novi zasedbi in kot taka namenjena bolj točkam za konstituiranje novega Sveta 

zavoda. Prva »prava« delovna seja Sveta zavoda bo v istem tednu sledila tokratnem sestanku Sveta 

staršev. 

 

AD 4) Aktualni šolski dogodki in informacije. 

Samostojna OŠ ZAGRADEC: občinski odlok je sprejet in s 1.9.2021 POŠ Zagradec, POŠ Krka in POŠ Ambrus 

postanejo samostojna OŠ Zagradec z 2 POŠ; V.d. ravnateljica je ga. Barbara Maver; zaenkrat bodo nekateri 

učitelji deljeni kader med OŠ Stična in novo OŠ Zagradec.  

Evalvacija – odziv  je bil 712 izpolnjenih vprašalnikov. Aktualna tema pouk na daljavo. Starši podali 41x 

pohvalo; pripombe oz. graje: 31x omenjeno, da je bilo premalo ur v živo ter 18x omenjeno, da je razpored 

ur neprimeren. 

Šola v naravi – izvedba zavisi od veljavnih ukrepov; takoj ko bo možno se bo poskusilo izpeljati. 

Spremembe pri odločitvi za/proti in tudi realizacija odhoda so možne znotraj 1 tedna od sprostitve 

ukrepov do odhoda.  

Subvencionirana prehrana: sodelovanje skupine ASSUEG (Aktiv svetov staršev UE Grosuplje), g. Potokarja 

ter predstavniki občine je že med jesenskimi počitnicami zastavilo od novembra v praksi delujoč projekt 

priprave hrane za socialno šibke učence tudi v času pouka na daljavo. Naknadno dodatna razširitev – do 

obrokov je (ob plačilu) upravičen vsak učenec, če je taka potreba oz. želja.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9pL9A0t_MpOO08-Z50hZiHJ7vqYwgbw-WJeMJKWuHy6TwSw/viewanalytics
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AD 5) Realizacija vprašanj in pobud, podanih na prejšnjih sejah. 

Od prejšnjega sestanku ni bilo odprtih (neodgovorjenih) tem, ponavljajoče problematike so vsebovane kot 

del sklopa pod Ad6; volitve v Svet zavoda že predstavljene pod točko 2. 

 

AD 6) Vprašanja, predlogi, pobude in pohvale 

Predsednik je predhodno zbral in uredil vprašanja, pripombe, predloge in pohvale razrednih skupnosti 

posredovana na roditeljskih sestankih v sklope. Celoten seznam je na voljo kot dodatek k zapisniku, spodaj 

pa kratki odgovori po sklopih: 

1. Jutranje varstvo:  

- Razen na MŠ ni bilo zadreg. Razpored tak, da so otroci v "svojih" mehurčkih. 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. 

- Varstvo za naslednje šolsko leto: končnih številk še ni. To možnost imajo učenci 1. razreda, če 

skupina ni polna pa se lahko zapolni z učenci 2. razreda.  

2. Organizacija pouka:  

- Podatkov o tem, da bi se šolsko leto podaljšalo v počitnice ni. Tudi podatkov o testiranju otrok 

ni.  

- Šola v naravi (ŠVN) - v letošnjem letu naj bi se nadoknadile ŠVN iz prejšnjega leta. V kolikor bo 

to omogočeno (ukrepi), ŠVN bodo. Enako velja tudi za prihodnje. 

- Izvajanje vzgojnih ukrepov – zapis v pripravi. 

3. Pouk na daljavo:  

- Zahvala ravnatelja staršem za pomoč pri delu na daljavo.  

- Šola se zaveda raznovrstnih razmer v domačih okoljih – to osnova za razmerje dela v živo in 

dela po navodilih. Nižji razredi - manj ur v živo (1. razred 3 ure na teden, 9. razred 12 ur na 

teden, nekateri še več - izbirni predmeti).  

- Dogovor na sestanku, da se sistem podajanja nalog s strani učiteljev čim bolj poenoti tako, da 

bodo učenci in njihovi starši vedeli kje najdejo naloge. In naj tudi v praksi velja, da so navodila 

poslana do neke ure (17h). Tu je namreč še prostora za izboljšave. 

- G. ravnatelj omenil, da so svetovalna služba in učitelji, določeni za dodatno pomoč učencem, 

bili zelo pohvaljeni s strani staršev. Za pomoč učencem so bili dodeljeni tudi učitelji 

podaljšanega bivanja, ki so opravili veliko število ur pomoči. 

4. Prehrana: 

- Repete oz. obroki trpijo zaradi »mehurčkov« in ostalih higienskih zahtev ob Covid.  

- Določene možnosti glede nudenja obrokov "širšemu krogu" so bile omogočene. 

5. Prevozi: 

- Za ŠL 2021/22 bo prek Lopolisa poziv k oddaji potrebe po prevozu učenca v šolo na določeni 

poti. Predstavniki staršev naj opomnijo vse starše v razredu, da oddajo svoje potrebe. V poziv 

bo zajeta tudi šola Zagradec, ki bo z novim šolskim letom samostojna šola.  

- Problem prepolnega kombija Gorenja vas – Muljava bo obravnavan čimprej s strani g. Arka. 
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AD 7) RAZNO: 

Pod točko razno ni bilo dodatnih vprašanj ali na novo odprtih tem. 

 

Spletno video srečanje 2. seje Sveta staršev OŠ Stična 2020/21 se je zaključilo ob 19:59.  

 

 

2 PRILOGI 

1. Vprašanja in predlogi zbrani v sklope, dodani povzetki odgovorov 

2. Pohvale 

 

    

 

 

        

 

Predsednik Sveta staršev: Primož Šuntajs 

 

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/vprasanja-marec-2021.pdf
http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/pohvale-marec-2021.pdf

