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. seje (2. redne) seje Sveta staršev
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v torek, 25. 2. 2020, ob
17:30 uri, v prostorih matične šole Stična v Ivančni Gorici.

Prisotni (27 članov SS):
MATIČNA ŠOLA (MŠ)
Tadeja Majer (1. b), Renata Vertovšek (2. a), Nina Ivančič (4. a), Eva Gomišček
(5. c), Martina Jakomin (6. b), Miha Mandelj (6. c), Simona Oblak (6. d), Andrej
Lesjak (8. a), Helena Kastelic (8. c), Marija Felician Skubic (9. a), Branko Glavan
(9. c), Urška Zaletel (1.-5. NIS)
PŠ STIČNA (S)
Simona Jesih (1.S), Matija Mestnik (2. S)
PŠ VIŠNJA GORA (V)
Primož Šuntajs (1. bV), Mateja Zupančič (2. aV), Borut Mežnarič (3. aV), Maja
Strmec (3. bV), Leon Koricki (4. bV), Maja Garbas (8. V), Miran Dolinar (9. V)
PŠ MULJAVA (M)
Vesna Bernik (3. M)
PŠ KRKA (K)

PŠ ZAGRADEC (Z)
Ernesta Zavšek (4. Z), Saša Aleš (5. bZ), Barbara Mušič (6. aZ)
PŠ AMBRUS (A)
Aleksandra Mišmaš (1. A, 2. A), Klemen Hočevar (3. A, 4. A)
RAVNATELJ: gospod Marjan Potokar
POMOČNICA RAVNATELJA: ga. Barbara Maver

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 27. 11. 2019.
Poročilo o seji Sveta zavoda z dne 9. 1. 2020.
Aktualni šolski dogodki in informacije.
Realizacija vprašanj in pobud, podanih na prejšnjih sejah.
Vprašanja, predlogi in pobude.
Razno.

Seja se je začela nekaj minut kasneje, ob 17.40. Predsedujoči Primož Šuntajs pozdravi
prisotne in pozove, da bi se nekdo javil za zapisnikarja. Javi se Mateja Zupančič (PŠ
Višnja Gora, 2. a). Predsedujoči ugotovi, da je ob pričetku seje prisotnih le 24 članov
sveta staršev (SS), a da smo sklepčni. Predsedujoči vpraša za pripombe na predlagani
dnevni red in hkrati predlaga, da lahko dodatno zaradi tehničnih težav na drugi seji SS
skupaj pregledamo še zapisnik s 1. sestanka SS v letu 2019/20 z dne 25.9.2019.
Mnenje prisotnih je, da za potrjevanje dodaten podrobnejši pregled zapisnika s 1.
sestanka ni potreben. Na dnevni red drugače ni pripomb, zato je dnevni red potrjen.
Predsedujoči predlaga prehod k točkam ob vabilu prejetega dnevnega reda ter najprej
še k potrditvi zapisnika s prve seje.

Sklep št. 1: Potrjujemo zapisnik 2. seje SS z dne 25. 9. 2019.

Ad 1) Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 27.11.2019.
Predsedujoči predstavi potek seje, skupaj gremo skozi točke in jih komentiramo.
Predsedujoči pove, da je bila 2. seja SS 27.11.2019 izredna seja SS, ker je SS moral
podati mnenje k izvolitvi ravnatelja za nov mandat. Povedal je, da je prišla na razpis
samo ena prošnja, in sicer od zdajšnjega ravnatelja. Po predstavitvi so člani glasovali
in potrdili pozitivno mnenje k izvolitvi s 23 glasovi za, 3 vzdržanimi in 2 odštetima
glasovoma. Slednja je predsedujoči moral odšteti, saj je naknadno ob pregledu liste
prisotnih ugotovil, da sta glasovali tudi nadomestni članici, ki pa za tovrstno glasovanje
nimata pravice. Razmerje glasov se s tem ni bistveno spremenilo, tako je predsedujoči
na podlagi rezultatov glasovanja spisal pisno obrazložitev, ki je kot priloga tudi
vključena v zapisnik 2. seje SS. Predsedujoči je obrazložitev tudi osebno predstavil na
sestanku Sveta zavoda dne 9.1.2020 o čemer bo več govora pod točko 2 dnevnega
reda.
Predsedujoči poudari točko Razno, kjer se mu zdi, da bi morali biti predstavniki
oddelkov bolj angažirani oz. bi lahko več dosegli, če bi se organizirali v obliki iniciative.
Še en poudarek je s strani predsedujočega dan v zvezi s prijavami kršitev šoferjev
(npr. sum na alkohol, uporaba telefona med vožnjo), ki naj bodo natančne. Gospa Saša
Aleš (5. cZ) poudari, da je to res pomembno, saj se je lani zgodilo, da je imel zaradi
napačnih op. nepopolnih informacij težave napačen šofer oz. tisti, ki teh prekrškov ni

delal. Mnenju se pridruži gospod Miha Mandelj (6. cMŠ), ki poudari, da je treba tovrstne
kršitve v prometu sporočiti na 113, in sicer: vozilo – registrsko tablico, uro in kraj
dogodka, saj šola v teh primerih nima pristojnosti. Gospod ravnatelj izpostavi, da se je
lani podobna kršitev s prevozi na področju Metnaja po prijavi gospe Kavšek na Policijo
uredila in težav ni več. Pogovarjali smo se o polomljenih deskah na WC-jih (primer v
VG); ravnatelj poudari, da je veliko odvisno tudi od vzgoje doma in zavesti, da če doma
ne lomimo stvari, jih tudi v šoli ne smemo. Predsedujoči poudari, da je pomembna
zavest o pravicah in dolžnostih, ne samo o pravicah, in to se nanaša tudi na opremo v
šoli.

Sklep št. 2: Potrjujemo zapisnik 2. seje SS z dne 27.11.2019.

ad 2) Poročilo o seji Sveta zavoda z dne 9. 1. 2020.
Predsedujoči pozove, da o seji pove kaj več g. Koricki (4. bV) kot predstavnik v Svetu
zavoda. Ta pove, da je bila seja namenjena predvsem razpravi o izvolitvi novega
ravnatelja. Pove, da so prebrali vsa mnenja glede g. Potokarja, in da so bila vsa
pozitivna, zato ni bilo zadržkov za potrditev za nov mandat, ki se začne s 1. 4. 2020.
Gospod ravnatelj pove še, da je bila tema tudi “odcepitev” šole v Zagradcu. Pove, da
je za to potrebno zadostiti dvema pogojema, in sicer zapolnitvi po dveh oddelkov na
vsak razred ter pridobiti odlok Občine, ki sproži postopek. Prvi pogoj šola v Zagradcu
izpolnjuje od 1. 9. 2020, medtem ko je občina drugi pogoj začela prepozno izpolnjevati.
Ta odlok mora biti namreč izdan dve leti pred odcepitvijo. Šola je predlagala pobudo,
da sestavi delovno skupino. Občina se s predlogom strinja, niso pa še sporočili, če jim
sestava članov ustreza. Predvidoma se bo šola lahko odcepila 1. 9. 2021, kar daje šoli
dovolj časa, da bo izpeljala vse postopke, da šola lahko samostojno zaživi. Zato niti ni
pomembno, kdaj bo občina odlok sprejela, saj je še veliko dela, ki ga je v zvezi s tem
potrebno opraviti.
Predsedujoči omeni, da podoben postopek čaka v prihodnjih letih tudi šolo v VG.
Gospod ravnatelj pove, da bo v nekaj letih šola res imela po dva oddelka na razred,
da pa mora imeti nujno tudi izpolnjene prostorske pogoje, ki pa jih trenutno nima, saj
šoli v VG primanjkuje učilnic. Mateja Zupančič (2. aVG) vpraša, če Občina že kaj
razmišlja o novih prostorih. Ravnatelj pove, da so upali na prestavitev oddelkov vrtca
v prostore zgradbe, kjer je pošta, a sosedje niso podpisali soglasja. Tudi letos so vpisali
2 oddelka 1. razreda, zato bo prostora zagotovo premalo. Gospod Glavan (9. cMŠ)
vpraša, kaj pomeni razdružitev šol v praksi ob tvorbi novih samostojnih OŠ Zagradec
in OŠ Višnja Gora. Ravnatelj pove, da to pomeni veliko papirnega dela za celo šolo,
da bo kader – tako tehnični kot strokovni – zelo obremenjen. G. Glavan pove, da v
tujini težijo k združevanju, mi pa k drobljenju. Ravnatelj poudari, da je predlagal
ministrstvu, da bi mu odobrili 3 dodatne delavce, s katerimi bi lahko rešil precej težav,
a se s tem ne strinjajo. Poudari tudi, da je zdaj npr. za prireditve lahko združil moči
učiteljev in učencev z vseh podružničnih šol, in nastale so krasne stvari, zdaj pa bodo
tako učitelji kot učenci bolj razdrobljeni oz. locirani le na eni šoli, če bodo šole

razdružene. Za učitelje sicer to pomeni, da ne bodo več vozači v dosedanjem obsegu,
kar bo gotovo manj naporno zanje. Tudi učenci bodo lahko s tem učiteljev več v stiku.
So torej pozitivne in negativne strani razdružitve v tri samostojne OŠ. Zaenkrat še ne
more napovedati, kaj se bo zgodilo; pred leti je bila tendenca združevati, delati centre,
varčevati … Predsedujoči vpraša, če je odcepitev avtomatska. Ravnatelj pove, da ni
avtomatska in da se lahko začne, ko so izpolnjeni pogoji.

Ad 3) Aktualni dogodki


STENICE V CŠOD - Ravnatelj razloži potek dogodkov v zvezi s prisotnostjo stenic
v sobah učencev 7. razredov med šolo v naravi v CŠOD Stari trg pri Kolpi. Pove,
da v prvi skupini ni bilo težav, v 2. skupini pa so zaposleni v CŠOD učence zaradi
utemeljenega suma na prisotnost stenic prestavili v druge sobe. Pred odhodom
tretje skupine je preko vikenda pomočnica ravnatelja, ga. Maver, dobila klic s strani
CŠOD, da so vse uredili in da ni težav za prihod tretje skupine v dom. Sobe in
učilnice naj bi po zagotovilih CŠOD popolnoma dezinsekticirali in uredili. Vendar se
je izkazalo, da temu očitno ni bilo tako, saj so nekateri otroci iz tretje skupine dobili
vidne sledove ugrizov stenic. V šoli so takoj opravili pogovore z učenci (10 otrok od
152 naj bi opazilo sledove ugrizov), zato so sklicali izredni RS za starše
sedmošolcev. Prišlo je okrog 60 staršev. Na sestanku sta bila prisotna tudi direktor
CŠOD in strokovnjak z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
(NLZOH), ki je povedal veliko informacij o stenicah. Ugotovili so, da je lahko zelo
neprijetno, če bi stenice prinesli domov, saj so to ene najbolj trpežnih zajedavcev,
ki jih je težko odstraniti. Ravnatelj je povedal, da je ta enota CŠOD trenutno zaprta
zaradi popolne prenove in da v prihodnosti ne bodo več pošiljali otrok in zaposlenih
tja. Predsedujoč, ki je tudi bil prisoten na izrednem RS, je omenil, da je po besedah
predstavnika NLZOH pomembno vedeti, da stenice lahko dobimo praktično kjerkoli.
Tudi v hotelu s petimi zvezdicami (temu so pritrdili tudi nekateri prisotni). In so resna
nadloga, ki se je po besedah predstavnika NLZOH s pojavom nizkocenovnih
ponudnikov transporta ter prenočitev v zadnjih letih močno razširila, zato je
previdnost ob potovanjih vsekakor na mestu.



KORONA VIRUS – Ker gredo v naslednjih tednih učenci 9. R. v VB, je ravnatelj
podal nekaj informacij glede korona virusa, ki trenutno razsaja po Evropi. Povedal
je, da so staršem predstavili tveganje, da pa je sreča, ker naši otroci potujejo z
Brnika in ne iz Benetk. Ker je agencija Palma, ki organizira ekskurzijo, že nakupila
karte, denarja ne morejo dobiti povrnjenega, odpovedi zaenkrat še ni. Včeraj je
prišla okrožnica z MIZŠ, ki naroča, naj se šole glede ekskurzij trezno odločajo. Šola
je naredila načrt ravnanja v primeru pojave virusa ter poslala navodila staršem.
Gospod Glavan (9. cMŠ) je vprašal, zakaj teh informacij ne pošljejo po Lopolisu in
poudaril, da tudi vabil nismo dobili po Lopolisu. Gospod ravnatelj je povedal, da ni
vedel, da obvestil ne dobivamo, in da se bo pozanimal, zakaj je to tako. Tudi
predsedujoči poudari, da bo do naslednjič izpopolnil obveščanje članov.

Predsedujoči pozove k vprašanjem; nihče od prisotnih nima dodatnih vprašanj.

Ad 4) Realizacija vprašanj in pobud, podanih na prejšnjih sejah in pohvale.
Predsedujoči ugotovi, da smo že ob pregledu zapisnika ugotovili in razpravljali, kaj je
bilo storjeno in kaj ne, zato tukaj ni posebne razprave. Pozove k vprašanjem. Novih
vprašanj ni.

Ad 5) Vprašanja, predlogi in pobude

Primož Šuntajs (1.b VG) pove, da je bil v vrtcu pri svojem sinu na predstavitvi Brain
Gyma. To je dejavnost, ki ti na dan vzame nekaj minut, ima pa velik pozitiven učinek
na telo in možgane, saj na dolgi rok pomaga pri več stvareh. Predlaga, da bi se s tem
seznanili tudi učenci na šoli. To idejo je dodatno aktualiziral, ko je slišal, da ima letošnja
prejemnica Prešernove nagrade na šoli, gospa Branka Lavtar, izkušnje oz. znanje s
tega področja. Predlaga, da bi ob izraženem širšem interesu ga. Lavtar zaprosili, ali
obstaja možnost izvedbe predavanja in morda praktične delavnice za učence šole.
Predlaga, da naj tematiko predstavniki SS omenijo tudi staršem posameznih razredov
na svojem naslednjem RS. G. Šuntajs se hkrati zaveda, da je tako predavanje oz
delavnica lahko precejšnja dodatna obremenitev za tistega, ki bi jo pripravil in izvedel.

Predstavnik staršev izpostavi problematiko vozačev; odkar so podrli barako pred šolo
(t. i. Smrekarico), nimajo nadstreška, kjer bi čakali na avtobus. Sprašuje, ali bo
postavljen nov nadstrešek. Gospod ravnatelj pove, da se je na tem prostoru, odkar ni
bilo upravljalca, dogajal vandalizem, zato se je občina z lastnikom pogodila, da je
prostor bil vrnjen občini. Načrtuje se kolesarska steza in v sklopu tega naj bi nastal nov
nadstrešek, enkrat do leta 2022.

Predstavnik staršev pove, da je učiteljica zgodovine veliko manjkala, nadomeščajo pa
jo učitelji, ki niso usposobljeni za to, zato otroci vse ure le prepisujejo s PPT
predstavitev. Posledično učenci ne razumejo snovi. Ravnatelj odgovori, da je v
preteklih tednih manjkalo 23% otrok zaradi gripe, seveda je podobno tudi z učitelji in
da je težko vedno najti ustrezno zamenjavo za učitelja nekega predmeta. Da pa ima
že naslednji dan razgovor za učiteljico, ki bo nadomeščala dlje časa bolniško odsotno
učiteljico. Gospod Glavan ponovno poudari, da bo tudi v zvezi z nadomeščanjem še
več težav, če bodo šole razdrobljene. Gospod ravnatelj pove, da bi bila rešitev baza
učiteljev, ki bi na nekem področju bili zaposleni le za to, da bi nadomeščali odsotne
učitelje, kot nekakšna “skupna občinska služba”.

Klemen Hočevar (3., 4. A) pove, da imajo v Ambrusu sicer novo šolo, a da je pouk
športa še vedno v učilnicah. Sprašuje, kakšna je možnost, da bi šli otroci vsaj v zimskih
mesecih v Zagradec v telovadnico. Ravnatelj pove, da so v Stični to rešili s KD, kjer

najemnino za dvorano plačuje občina. Če namreč šola naroči avtobus, ga mora tudi
plačati oz. to plačajo starši, kar pride pribl. 1,5 evra na otroka za posamezno uro. V
Stični je lažje, ker grejo otroci samo čez cesto, in ni potrebno najemati avtobusa.
Starš iz Ambrusa sprašuje, če se razmišlja o prevozu Kal-Ambrus. Ravnatelj odvrne,
da naj naslovijo prošnjo na gospoda Arka, po elektronski pošti. Ob koncu šolskega
leta, v mesecu maju, šola poda občini predloge za prevoze za naslednje šolsko leto,
ki jih občina lahko potrdi ali pa tudi ne; prednost imajo nevarne poti, včasih tudi drugi
razlogi.

Skubic (9. aMŠ) izpostavi težave z učiteljico pri FIZ, ki učencem po prejetih negativnih
ocenah ni dala priložnosti, da bi oceno popravili. Ta mama je izpostavila tudi težave z
razlago snovi in veliko količino zaključenih negativnih ocen ob polletju. Ravnatelj je
povedal, da bo govoril z učiteljico, in da naj starše oz. otroke ne skrbi, saj je pomembna
ocean ob koncu šolskega leta.

Mežnarič (3. aVG) da pobudo za učence z disleksijo. Razume, da se šola ne more
dovolj hitro odzivati na naraščajoče število učencev s temi težavami, da pa se da hitro
rešiti vsaj delček težav, npr. ureditev police s knjigami za učence z disleksijo. Ravnatelj
pove, da sta tako šola kot občina Ivančna Gorica zavezani k branju in knjigam, zato bo
to podprl in naročil knjižničarjem in učiteljicam, da bodo to uredili.

Branko Glavan (9. cMŠ) pove, da v šoli ni telovadnice, in da bi imeli radi šport v
ustreznih prostorih. Ve, da je pravi naslov za to Občina. Ravnatelj pove, da dobi občina
vsako leto spisek zahtev in potreb šole; sledi sestanek, kjer skušajo pridobiti potrditev
čim več projektov, a denarja ni dovolj. Na koncu se po navadi uredijo le najnujnejše
stvari na 7 lokacijah.

Mateja Zupančič (2. aVG) vpraša, kako bo s financiranjem v primeru razdružitve šol.
Ravnatelj pove, da se bodo za enak znesek borili namesto enega trije ravnatelji. PŠ
Višnja Gora npr. nima dovolj velike kuhinje (narejena za pripravo 90 kosil, pripravljajo
jih 200), v šolski zgradbi sta trenutno tudi 2 oddelka vrtca Polžek, šola pa nima več
dovolj prostora za svoje potrebe. MŠ gostuje tudi v SŠJJ, kjer ima tudi delno kosila in
uporabo telovadnice. Skušajo najti prostor za vse učence in čim boljše pogoje za vse.

Sabina Kavšek (8. bMŠ) ob odsotnosti zaradi bolezni dopisno sprašuje, ali bo šola
predstavila rezultate evalvacijske ankete, saj do zdaj tega na SS nismo obravnavali.
Starši namreč podajo veliko mnenj, zato je prav, da bi o tem razpravljali, in bi šola
lahko podala rešitve. Ravnatelj pove, da evalvacijsko anketo naredijo, ker hočejo
izvedeti mnenje, in da šola ne skriva ničesar. Predstavila jih bo na seji Sveta šole v
četrtek. Vsako leto je druga tema oz. vsebina te ankete. To predelajo ravnatelj in
pomočniki, nato še z vodji šol, nakar bodo predstavili vse skupaj tudi učiteljem. To

naredijo v želji, da bi bila šola vedno boljša. Anketa je namenjena šoli in na osnovi tega
je vsako leto narejenih nekaj premikov. V osnovi ni bila mišljena za obravnave izven
omenjenega kroga. Predsedujoči doda, da so poročila o preteklih evalvacijah dostopna
na šolski spletni strani in kot take vidne vsem.

Ad 6) Razno.
Predsedujoči se vsem zahvali za sodelovanje in zaključi sejo.
Seja se zaključi ob 19.31.

Zapisnik zapisala: Mateja Zupančič

Predsednik Sveta staršev: Primož Šuntajs

