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Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica 

tel: 01 7887 260, fax: 01 7887 265 
e-mail:osticnalj@guest.arnes.si 

 

 
 

Z A P I S N I K 
 

1. sestanka sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2010/11, ki je bil v sredo 29. septembra 2010, 
ob 17:30. uri v prostorih matične šole v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni:  38 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar  
 
Odsotni:   14 predstavnikov staršev, (2 opravičeno). 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka z dne 10.6.2010; 

2. Izvolitev predsednice/predsednika sveta staršev; 

3. Poročilo o vzgojno-izobraţevalnem delu v šol. letu 2009/10; 

4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/11; 

5. Volitve članov v šolski sklad; 

6. Predlogi, pobude, vprašanja. 

 
 
K 1. točki 
Seznanitev staršev z točkami zapisnika zadnjega sestanka in sprejetjem »POSLOVNIK O DELU 
SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE STIČNA«, ki je objavljen na spletnih straneh OŠ Stična.  
 
 

SKLEP: Zapisnik sestanka Sveta staršev OŠ Stična z dne 10.06.2010 je 
sprejet. 

Glasovanje ZA: 38 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 

 
 
 
K 2. točki 
 

SKLEP: Za predsednika sveta staršev je bil soglasno izvoljen Simon Brlek.  

Glasovanje ZA: 38 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 
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Po izvolitvi se je predsednik zahvalil za izkazano zaupanje in napovedal, da si moramo zastaviti 
cilje delovanja sveta staršev za to šolsko leto oz. cel mandat (organizirati izobraţevanje za 
starše, dati večji poudarek vključevanju otrok s posebnimi potrebami, uspešno sodelovati z 
drugimi starši, vodstvom šole in lokalnim okoljem).  
Pozval je vse predstavnike staršev posameznih oddelkov k udeleţbi na sejah sveta staršev. Za 
letošnje šolsko leto sta predvidena še dve seji, in sicer 25. januarja in 24. maja 2011. Predlaga, 
da si predstavniki staršev pravočasno rezervirajo čas ali naj se za prisotnost dogovorijo z 
namestnikom. 
 
Mesto zapisnikarja je prevzel Branko Glavan. 
 
 
K 3. Točki 
 
Poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraţevalnem delu v šol. letu 2009/10. 
Poudarek ravnatelja, da je število učencev manjše, da pa projekcije kaţejo na številčnejše 
generacije.  
 

SKLEP: Svet staršev sprejme poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v 
šolskem letu 2009/10. 

Glasovanje ZA: 38 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 

 
 
 
K 4. točki 
Poročilo ravnatelja o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2010/11. Večina ciljev je zapisanih 
tudi v publikaciji za šolsko leto 2010/11, ki smo jo starši dobili na 1. roditeljskem sestanku. 

 

SKLEP: Svet staršev sprejme letni delovni načrt za šolsko leto 2010/11. 

Glasovanje ZA: 38 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 

 
 
 
K 5. točki 
 
Ravnatelj in član dosedanjega šolskega sklada razloţita funkcije in naloge šolskega sklada.  
Šolski sklad je namenjen zbiranju sredstev od donacij, sponzorstev, raznih prireditev v okviru 
šole in iz drugih virov.  
 
Šolski sklad ima 7 članov (3 predstavniki učiteljev in 4 predstavniki staršev), mandat traja 2 leti. 
Pravila so zapisana v PRAVILIH DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA. O delovanju poroča Svetu 
šole. 

 

SKLEP: 
Predstavniki staršev v Šolskem skladu so:  
Marija Košir, Špela Šeme Lesjak, Karmen Koželj Trček, Darko Miklič.  

Glasovanje ZA: 38 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 
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K 6. točki 
 

- Glede pobude in peticije (organizacija OŠ Radovljica) o zniţanju normativa z 28 na 24 
učencev/oddelek ni pričakovati sprememb. Pristojnost razvoja osnovne šole je na lokalni 
skupnosti. Ravnatelj nas je spomnil, da je šolski okoliš v zadnjih letih veliko pridobil z 
novo šolo v Višnji Gori, Ivančni Gorici, športno dvorano v Ivančni Gorici, prizidkom k šoli 
v Šentvidu pri Stični, novim vrtcem, zelo dobro kaţe tudi na Krki z novim šolskim 
poslopjem (predvidoma bo na Krki 5 samostojnih oddelkov) in v planu je tudi širitev šole 
v Zagradcu.   
 

- Večja sprememba v letošnjem delovnem načrtu šole je, da letos bazarja ne bo - 
nadomestila ga bo prireditev ŠOLA SE PREDSTAVI (16.12.2010). Vabljeni! 
 

- Razprava glede interesnih dejavnosti, zlasti tistih ki bi jih še ţeleli (npr. angleške urice v 
prvi triadi, plezanje).  
Ravnatelj pojasni, da učitelji predlagajo interesne dejavnosti za katere so usposobljeni in 
je zanje zanimanje učencev. Vsi učitelji sicer dosegajo zadostno število tedenskih ur. 
Interesne dejavnosti so izven normativne obveznosti učiteljeve zapolitve. 
Na pobudo staršev je glede na prostorske moţnosti v šoli mogoče organizirati tudi druge 
dejavnosti vendar z zunanjimi ponudniki (športni klubi, jezikovne šole, …), torej kot 
plačljivo storitev. V tem primeru izvajalec dejavnosti plača tudi najemnino za šolski 
prostor (učilnice, športno dvorano). 
 

- Pojasnilo glede avtomata za hrano in pijačo:  
Avtomat je v telovadnici, ki je zaklenjena. Avtomati pa imajo tudi blokado delovanja med 
6 in 14 uro.   
Vprašanje vsem staršem je, zakaj učenci trošijo denar za pijače iz avtomata, glede na 
to, da je v šoli zagotovljenih več obrokov (med kosilom tudi 4 vrste napitkov), voda pa 
je na razpolago ves čas. 
Avtomati za pijačo so namenjeni popoldanskim uporabnikom športnih dvoran.   
 

- Zakaj je med glavnim odmorom na matični šoli dovoljen izhod iz šole in s tem do 
prodajalne na parkirišču? 

V času odmorov je zadrţevanje učencev dovoljeno samo v dveh glavnih hodnikih, 
kar je zelo omejen prostor zato je v času lepega vremena dovoljen izhod, učenci 
se ob izhodu preobujejo. Dogajanje vedno nadzoruje tudi 5 deţurnih učiteljev. O 
obnašanju v šoli (tudi med odmori) in o denarju, ki ga nosijo učenci s seboj, naj 
se starši pogovorijo s svojimi otroki.  
 

- Ali se lahko v tretjem razredu vzporedno ocenjuje tudi številčno? 

Ne. Se pa lahko starši pogovorijo o uspehu na govorilnih urah. 

 

- Ali je moţno prvi roditeljski sestanek organizirati v sredini septembra? 

Da, vendar bo zelo okrnjen glede informacij, ki jih šola poda v publikaciji.  

 

- Ali se lahko rok za prijavo v jutranje varstvo podaljša? 

Ne. Prijave je potrebno podati na ministrstvo, ki glede na število prijavljenih 

učencev prvega razreda odobri ustrezno število skupin.  

 

- Glede pomanjkanja parkirnih mest v času bolj obiskanih dogodkov v šoli je ravnatelj 

pojasnil, da se s sosednjo šolo dogovorijo za različne dneve roditeljskih sestankov. 

Predlagana prometna ureditev z enosmernim prometom mimo šol in novega vrtca na 

glavno cesto pa ni bila sprejeta in izvedena. 
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O morebitni problematiki v razredih poroča predstavnik staršev predsedniku Sveta staršev 

(simon.brlek@gmail.com) 

 
Sestanek je bil zaključen ob 20:20 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Predsednik sveta staršev: 
Glavan Branko         Simon Brlek 
 
 
 
Priloga: lista prisotnih 

mailto:simon.brlek@gmail.com

