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Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica 

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

 

 

Z A P I S N I K 
 

2. seje Sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2011/12, ki je bila v torek, 24. 1. 2012, ob 17.30 
uri v matični šoli v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni: 39 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar (do 3. točke) 
 
Odsotni: 13 predstavnikov staršev, (4 opravičeno).  
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 27. 9. 2011 

2. Pobude, predlogi in vprašanja ravnatelju g. Potokarju 

3. Poročilo o dogajanju na Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije 

4. Predlog za ustanovitev delovne skupine za pregled varnih šolskih poti 

5. Poročilo o zadnji seji Sveta šole 

6. Razno 

 
 
K 1. točki 
Seznanitev staršev s točkami zapisnika zadnjega sestanka, ki je objavljen na šolski spletni strani.  
 
 
K 2. točki 
 

 Komentar ravnatelja na pismo glede reševanja nasilja sošolcev nad učencem  
Kot druge šole tudi mi nismo izjema. Z enotnim nastopanjem naj ne bi bilo dolgoročnih teţav, 
teţave rešujemo s pogovori z učenci in starši. Največji uspeh pa je, da se učenca prepriča v 
njegovo dobro. 
V letošnjem letu se je v matični šoli uvedlo »deţurne učence za pomoč deţurnemu učitelju«, 
ki pomagajo pri nadzoru med odmori. 
Izbranih je bilo pet učencev, ki po kriteriju razpoznavne sposobnosti (ţe ima neko vlogo v 
razredu, ki pritegne; ni preveč miren …). V prvem tednu se je pokazalo, da se pomoč 
nadaljuje samo s štirimi učenci. Po dveh tednih bo izbranih novih pet učencev …   

 
Za Višnjo Goro še ni izbranih učencev.  

Rezultat naj bi bil več reda po celotni šoli. Če pa do nasilja pride izven šole, naj se obvesti 
policijo. 
 

 Pojasnilo glede učenke s hudo obliko sladkorne bolezni  
Šola je dobila odgovor ministrstva. S problemom so seznanjeni, vendar po njihovem mnenju 
ta ni tolikšen, da bi odobrili učenki spremstvo. Z občine še ni bilo odgovora, je pa predviden 
sestanek v tem tednu.  
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 Zakaj starši niso seznanjeni z rezultati testov glede usmerjanja v srednje šole  
Rezultati so osebne in zaupne narave. Starši in učenci se za razlago, pomoč in nasvet lahko 
obrnejo na šolsko psihologinjo. V šoli psihologinja opravi veliko pogovorov z učenci in 
pomaga pri izbiri.  

 Ali je kakšen napredek pri zapiranju ceste od matične šole proti Viru? 
Občina je seznanjena s pobudo, so pa naleteli na odpor stanovalcev ob tej cesti, ki glede 
prometne varnosti ne predstavljajo takega problema kot ostali vozniki (dovoz otrok, 
srednješolci).  

 Delo z nadarjenimi 
Podano je bilo nekaj statističnih podatkov o delu z nadarjenimi. Prepoznavanje učencev se 
izvaja v 3., 4. in 5. razredu, delo z njimi pa od 5. razreda dalje.  

 

 
K 3. točki 
 
Poročilo o delovanju Zveze aktivov svetov staršev Slovenije 
19. 11. 2011 je bila 1. redna skupščina in delovno srečanje v OŠ Brezovica. 

Predstavljeni so bili primeri dobrih praks pri delu svetov staršev, dotaknili pa so se tudi tem: 
poslovnik, sklicevanje sej, pisanje in objava zapisnikov, prenos informacij do vseh staršev, 
vključevanje staršev v delo šole (skupni pevski zbor, dnevi aktivnosti, predavanja, predstavitve 
poklicev), pristojnosti svetov staršev, povezovanje staršev različnih ustanov (vrtec, OŠ, SŠ).  

 

SKLEP: Na šolski spletni strani bo objavljena OKROŢNICA Zveze aktivov 
svetov staršev Slovenije. 

Glasovanje ZA: 39 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 

 
Statistični prikaz stroška delovnih zvezkov v primerjavi s povprečjem 92 šol pokaţe, da cena v 
nekaterih letnikih bistveno odstopa od povprečja (vir: Okroţnica ZASSS), vendar je vsota po 
letnikih za šol. l. 2010/11 za našo šolo za skoraj 40 € manjša od povprečja upoštevanih šol.   
 

Pobuda predstavnika, da se starši organiziramo in kot skupina pogajamo s trgovci o moţnem 
popustu na cene učnih gradiv (delovnih zvezkov). (Ţe doslej je omogočeno naročanje in prevzem 
gradiva v šoli.) 

Predstavniki opozorimo starše v razredih, da pregledujejo delovne zvezke svojih otrok in do 
naslednje seje na to temo izrazijo svoja stališča. 
 
 
K 4. točki 
 
Predlog za ustanovitev delovne skupine za pregled varnih šolskih poti 
Po razpravi o kritičnih točkah na obstoječih šolskih poteh smo sprejeli naslednji sklep:  
 

SKLEP: Na roditeljskem sestanku predstavimo pobudo za pregled varnosti 
šolskih poti. Predloge z opisom nevarnosti in moţnimi rešitvami 
kritičnih mest na šolskih poteh posredujemo do 17. februarja 2012 
predsedniku Sveta staršev Simonu Brleku. 

Glasovanje ZA: 39 PROTI: 0 VZDRŢAN: 0 

 





Zap. 

št. Razred Ime in priimek predstavnika 27.09.2011 24.01.2012

MATIČNA ŠOLA

1. 1.a JANJA RAVBAR  

2. 1.b MATEJA PEVC × ×
3. 2. a ALJOŠA GOLOB  

4.

5. 3. a DARKO MIKLIČ  OPR

6. 3. b ROBI ILAR × 

7. 4. a KARMEN POSAVEC  

8. 4. b LIDIJA OMAHEN  

9. 5. a MARIJA KOŠIR  

10. 5. b REFIK HODŢIĆ  

11. 6. a ANA MUHIČ  

12. 6. b POLONCA SEKIRNIK  

13. 6. c SIMON BRLEK  

14. 6.d ROK VALIČ  

15. 7. a TOMAŢ HOČEVAR  

16. 7. b DAMJANA POŢEK  

17.
7. c

MARJETA JANEŢIČ / NINA 

HUNDRIČ

 

18. 8. a IRENA KOŠČAK  

19. 8. b VINKO SEVER  

20. 8. c NIKA PERPAR  OPR

21. 8.d BOJAN PUŠ  ×
22. 9. a ALENKA PEČNIK  

23. 9. b MARIJA KOŠIR  

24. 9.c MARJANCA BREGAR  

25. 1.-4. OŠPP MILENA GRDEN × ×
26. 5,6 OŠPP JASMINA MITROVIČ × ×
27. 7.-9. OŠPP MOJCA BALANT × ×
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PODRUŢNIČNA ŠOLA STIČNA

27. 1. MARKO OKORN / MOJCA HAUPTMAN  

28. 2. MATEJA MARINKO  

29. 3. BOŠTJAN JERMAN  ×

PODRUŢNIČNA ŠOLA VIŠNJA GORA

30. 1. CIRIL TEKAVČIČ  

31. 2. TINA VOZELJ  OPR

32. 3. POLONA ZUPANČIČ  ×
33. 4. MARKO KONČAR  

34. 5. FRENK GALE  

35. 6. NATAŠA WEBER / TINA LEBAR  

36. 7. TOMAŢ PETERC PALČIČ  

37. 8. DAMJAN KAVAŠ  

38. 9. SANDI GRUBELIČ  ×

PODRUŢNIČNA ŠOLA MULJAVA

39. 1., 3. JOŢE ČANDEK  

40. 2 ADELA VINTAR  

41. 4.

42. 5. BRANKO GLAVAN  

PODRUŢNIČNA ŠOLA KRKA

43. 1., 3. KARMEN KOŢELJ TRČEK  

44. 2. VINKO MEGLEN × 

45. 4., 5. KARMEN KOŢELJ TRČEK  

PODRUŢNIČNA ŠOLA ZAGRADEC

46. 1. ANDREJA PERKO  ×
47. 2. ZDENKA ŢGAJNAR  

48. 3. IRENA KOŠČAK  

49. 4. ANDREJ PINTAR × 

50. 5. GREGORIČ TADEJA  OPR

PODRUŢNIČNA ŠOLA AMBRUS

51. 1. NELI LEGAT  

52. 2. MITJA HREN  

53. 3., 4. MAJDA NOVAK  
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