
Zap. št. Razred Ime in priimek predstavnika 29.9.2010 25.1.2011 24.5.2011

MATIČNA ŠOLA

1. 1. SABINA KAVŠEK / ALJOŠA GOLOB  

2. 2. a DARKO MIKLIČ  ×
3. 2. b ILAR ROBI  

4. 3. a MAJA MALOVRH  

5. 3. b ANDREJA ČARNIGOJ × ×
6. 4. a KSENJA PEKEČ × ×
7. 4. b GRUM JOŽICA  OPR

8. 5. a SIMON BRLEK  

9. 5. b POLONCA SEKIRNIK  OPR

10. 6. a HOČEVAR TOMAŽ  

11. 6. b DAMJANA POŽEK  

12. 6. c MARJETA JANEŽIČ  

13. 7. a KOŠČAK IRENA  

14. 7. b VINKO SEVER  

15. 7. c PERPAR NIKA  

16. 7. d KOŽELJ JULIJANA / PUŠLJAR HELENA  

17. 8. a MARKO PEČNIK  

18. 8. b KOŠIR MARIJA  

19. 8. c BREGAR MARJANCA  

20. 9. a FRANCI STRMOLE × ×
21. 9. b TEKAVEC IRENA  

22. 9. c KARMEN POSAVEC OPR 

23. 9. d HOČEVAR DARJA  

24. OŠPP 1-3-4. r – MILENA GRDEN × ×
25. OŠPP 5.-6. r – ERIKA ŠTEFANČIČ × ×
26. OŠPP 7.-9. r – MAJDA KOLEŠA × ×

PODRUŽNIČNA ŠOLA STIČNA

27. 1. ANDREJ CILENŠEK  ×
28. 2. BOŠTJAN JERMAN  

29. 3. ŠPELA ŠEME LESJAK  

SVET STARŠEV OŠ Stična 

Prisotnost na sejah v šolskem letu 2010 - 2011



Zap. št. Razred Ime in priimek predstavnika 29.9.2010 25.1.2011 24.5.2011

PODRUŽNIČNA ŠOLA VIŠNJA GORA

30. 1. TINA VOZELJ  ×
31. 2. POLONA ZUPANČIČ  

32. 3. MARKO KONČAR  

33. 4. GALE FRENK  

34. 5. NATAŠA WEBER × 

35. 6. PETERC PALČIČ TOMAŽ  

36. 7. DAMJAN KAVAŠ  

37. 8. SANDI GRUBELIČ × ×
38. 9. NI IZBRAN

PODRUŽNIČNA ŠOLA MULJAVA

39. 1.,2 ADELA VINTAR × ×
40. 3., 4. GLAVAN BRANKO  

41. 5. ALEKSANDER ERJAVEC  

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA

42. 1.,2 MEGLEN VINKO  

43. 3., 4. KARMEN KOŽELJ TRČEK  

44. 5. BARBARA ZAJC TEKAVEC × ×

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAGRADEC

45. 1. ZDENKA ŽGAJNAR  

46. 2. KOŠČAK IRENA  

47. 3. ANDREJ PINTAR × 

48. 4.  GREGORIČ TADEJA  

49. 5. HOČEVAR MARTINA  

PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS

50. 1.,2 HREN MITJA  

51. 3., 4.  ZORC IRENA  

52. 5. ANA MUHIČ × 
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Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica 

tel: 01 7887 260, faks: 01 7887 265 
e-naslov:osticnalj@guest.arnes.si 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

2. sestanka Sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2010/11, ki je bil v torek, 25.1.2011, ob 17.30 
uri v prostorih matične šole v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni:  37 predstavnikov staršev, pri 2. točki tudi ţupan g. Dušan Strnad in ravnatelj Marjan 

Potokar 
 
Odsotni:    15 predstavnikov staršev, (2 opravičeno).  
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 29.9.2010; 

2. Pozdrav in nagovor ţupana Občine Ivančna Gorica g. Dušana Strnada; 

3. Izvolitev namestnika predsednika Sveta staršev; 

4. Poročilo s srečanja ministra za šolstvo s predstavniki staršev osnovnih šol; 

5. Poročilo o aktivnostih Šolskega sklada; 

6. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 
K 1. točki 
Seznanitev staršev z zapisnikom zadnje seje, ki je objavljen tudi na spletnih straneh šole.  
 
 
K 2. točki 
 

Nagovoril nas je ţupan g. Dušan Strnad, ki je bil pripravljen odgovoriti tudi na naša 
konkretna vprašanja, povezana z našo šolo:  
 

- Izgradnja šol. Na Krki bo otvoritev šole predvidoma v začetku maja. V šoli bo del 
prostora namenjen novim oddelkom vrtca.  
Letošnji proračun bo zagotovil sredstva za projektno dokumentacijo šole v Zagradcu, 
kjer naj bi imeli devetletko. Začetek gradnje predvidoma čez tri do štiri leta. Pred tem ne 
bo menjave salonitne (azbestne) kritine.   
Z novimi šolami pa občini ostajajo prazne stavbe (stara šola v Višnji Gori, Hrastovem 
Dolu, na Krki), ki jih je tudi potrebno povrniti v ţivljenje. 
Občina je dobila poročilo energetske (ne)ustreznosti šol. Tudi tu bodo potrebna 
vlaganja. 
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- Prevozi v šolo, ki jih odobri in financira občina. Pripomb na prevoze ni, bodo pa s 
predstavniki šole pregledali stanje prevozov in jih poskušali racionalizirati.  
 

- Cestna problematika,  zlasti ureditev varnih poti v šolo.  
o Ivančna Gorica-Stična: odkupujejo se zemljišča za izgradnjo ločenega pločnika z 

javno razsvetljavo. 
o Stična-Vir-Griţe:odkupujejo se zemljišča za izgradnjo ločenega pločnika.   

Z rekonstrukcijo ceste s pločnikom in razsvetljavo bo izvedena tudi kanalizacija. 
o Stična-Mekinje: v Stični se zaključuje širitev s pločnikom (nadaljevanje del). 
o Pri novem vrtcu se bodo asfaltirale makadamske povozne površine. 
o Obstoječa javna razsvetljava se v celoti menja v prihodnjih dveh letih (nova 

zakonodaja – svetlobno onesnaţevanje), zato se marsikje ne zamenjuje 
nedelujočih sijalk. Pristojnost za razsvetljavo bo s krajevnih skupnosti spet 
prenesena na občino. 

o Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo neposredno nadrejen 
ţupan. Član sveta bo tudi predstavnik šole in to je pravi naslov za predloge in 
pobude glede prometa.  

o V okolici šolskega centra ni predvidenih dodatnih parkirnih mest. Parkirišče za 
vrtcem je velikokrat neizkoriščeno, avtomobili pa stojijo ob cesti. 

o V mesecu juniju bo začel delovati občinski redar. V začetku z opozorili. 
 
 
K 3. Točki 
 
Nihče od predstavnikov staršev se ni opogumil, da bi sprejel mesto namestnika predsednika 
sveta staršev. Izvolitev se prestavi na naslednjo sejo. Predsednik pričakuje konkretne predloge! 
 
 
 
K 4. točki 
 

Srečanja se je udeleţil g. Simon Brlek.  Predstavil je okvire in smernice razvoja šolstva o katerih 
so govorili na srečanju: 

- Verjetno bodo manjše spremembe pri subvencioniranju malice; subvencionirane bo 2/3 
cene, ki jo bo določila šola.  

- Drugi tuji jezik bo obvezen šele v šol. l. 2013/14 (ni dovolj kadra za poučevanje). 

- Spremembe pri opisnem ocenjevanju v prvi triadi (2. polletje 2. ali 3. razreda). 

- Za 1. razred se razmišlja o podaljšanju obveznega dela pouka do 14. ure (redni in 
razširjeni program), od 14. ure dalje pa naj bi bilo podaljšano bivanje (kjer je lahko do 
30 učencev na oddelek!).  

- Generacije otrok se večajo (z 18.000 prvošolcev v tem letu na preko 20.000 v prihodnjih 
letih). 

- Odgovor na peticijo za zmanjšanje normativa (z 28 na 24 učencev). V Sloveniji je 
povprečje 19 učencev na oddelek). 

- Forum za starše: v »Slovenskem izobraţevalnem omreţju«, je vhodna točka, kjer starši 
lahko izmenjamo stališča: http://www.sio.si/sio/za_starse.html. Vabljeni k prijavi in 
sodelovanju!  

- Ţe ustanovljeni aktivi svetov staršev nas spodbujajo k povezovanju v regijske aktive in 
ustanovitvi nacionalnega aktiva svetov staršev, ki bi bil kompetenten sogovornik 
ministrstvu in stroki.  

- Otroci s posebnimi potrebami: teţave nastajajo pri pridobivanju strokovnega mnenja, na 
podlagi katerega Zavod za šolstvo izda odločbo (predolgo traja). Potrebe so po 
usposabljanju učiteljev za delo s temi otroki – ali morajo šole usposabljati svoj kader in 

http://www.sio.si/sio/za_starse.html
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kdo to nadzira? Predlog, da se v usposabljanje vključijo starši, ki imajo izkušnje (preko 
društev in skupin za samopomoč). 

 

 

 
 
K 5. točki 
 
Novi predstavniki šolskega sklada so prevzeli mandat na 1. seji dne 25. 11. 2010.  
Novoletno prireditev je organizirala še prejšnja sestava šolskega sklada. O finančnem poročilu 
še ne morejo poročati, vendar je bil po informacijah izkupiček v primerjavi z bazarjem iz 
prejšnjih let zelo nizek. 
V splošni razpravi so bile tudi pripombe glede slabega obveščanja in vabil (ni bilo obvestil otrok 
staršem, na spletni strani je bila objava zelo pozno). 
Opozorjeno je bilo tudi, da so bila sredstva od bazarja namenjena posameznim šolam (MŠ ali 
podruţnicam), zato je bil interes staršev po sodelovanju večji. 
 
 
 
K 6. točki 
 

- Pohvalili smo prireditev »Ustvarjajmo vezi«, ki je bila 22. decembra 2010. Škoda, da ni 
bilo večje promocije, saj je imela čudovita prireditev tudi dobrodelni namen.  
 

- Ravnatelja smo ponovno opozorili na nadzor nad izpolnjevanjem delovnih zvezkov, saj 
starši pričakujemo, da se delovni zvezki uporabljajo, če so obvezno gradivo učencev.   
Na naslednji seji sveta staršev se bomo odločili, ali bomo dali mnenje k izbiri delovnih 
zvezkov, saj menimo, da je to v pristojnosti učiteljev. 
 

- Ravnatelj je povedal, da je na telovadnici zgrajena sončna elektrarna. Dogovorjeno je, 
da se deleţ od prodaje električne energije v omreţje, ki ga dobi šola (4,5 odstotke), 
nameni šolskemu skladu.  

 
- Kako se bo organiziral oddelek v Stični, kjer naj bi bilo prvošolčkov več, kot je normativ 

za en oddelek?  
Odgovor ravnatelja: vpisa še ni bilo. Če ne bo moţno drugače, bo najstarejši 
oddelek preseljen v matično šolo.  
 

- Po analizi gasilske vaje »Umik učencev iz podruţnične šole Muljava« se je ugotovilo, da 
šola nima poţarnega alarma. Ali se bo ta namestil? 

Šole večkrat letno pregledajo ustrezne sluţbe. Šola z ustanoviteljem redno odpravlja 
vse ugotovljene pomanjkljivosti. Je pa nujna potreba po celoviti obnovi šole (streha, 
okna, telovadnica, klet, …).  
 

- Ali bi objavili jedilnik na spletni strani šole? 
 Ne. Jedilniki so objavljeni na oglasnih mestih šole. V primeru objave pride do 
prilagajanja staršev in otrok na jedilnik in analizo obrokov. Navadimo otroke, da jedo 
raznoliko, zdravo hrano, pripravljeno v šoli!  
 

- Parkiranje v času roditeljskih sestankov v Višnji Gori na igrišču? 
Naročeno bo, da se omogoči parkiranje na športnem igrišču.  
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- Dodajanje in posodabljanje spletnih strani šole z aktualnimi dogodki, zbirkami nalog, 
napotki, kako po osnovni šoli, objava vprašanj in odgovorov? 

Glede aktualnih dogodkov naj bi vodje poskrbeli za objavo.  
Širitev spletne strani v nove sklope in teme niso predvidene.  
 

- Ali bodo učenci višjih razredov na matični šoli dobili večje garderobne omarice? 
Ni prostorskih moţnosti. Večje omarice dobijo učenci 9. razredov. 
 

 
Vabljeni na prireditve: 
 

3. februarja 2011 bo v matični šoli proslava ob kulturnem prazniku. Obisk je potrdil 
tudi šolski minister. 

 
17. marca 2011 bo na Muljavi prireditev »Sto let šolstva na Muljavi«. 

 
 

O morebitni problematiki v razredih poroča predstavnik staršev predsedniku Sveta staršev 

(simon.brlek@gmail.com) 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.40 uri. 
 
Zapisal:        Predsednik Sveta staršev: 
Branko Glavan         Simon Brlek 
 
 
 
Priloga: lista prisotnih 
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