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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 
 

2. seje sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2012/13, ki je bila v torek 22.1.2013, ob 17:30 
uri v prostorih matične šole v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni:  40 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar 
 
Odsotni: 10 predstavnikov staršev, (5 opravičeno), 1 oddelek nima izvoljenega predstavnika. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 25.09.2012; 

2. Razširitev dnevnega reda s točko: “Stališče predstavnikov staršev do stavke 
učiteljev na OŠ Stična”; 

3. Pobude, predlogi in vprašanja ravnatelju g. Potokarju; 

4. Poziv staršem k izpolnitvi vprašalnika za evalvacijo dela na šoli; 

5. Poročilo o dogajanju na Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije; 

6. Poročilo o zadnji seji sveta šole; 

7. Razno. 
 

 
K 1. točki 
Seznanitev staršev s točkami zapisnika zadnjega sestanka, ki je objavljen na spletnih straneh 
šole. 
 
Predstavljeno je tudi bilo kako se zapisnik piše, dopolni, lektorira. Pred objavo na spletnih 
straneh šole zapisnik prejme v pregled tudi ravnatelj šole. 
 
K 2. točki 
 
Poročilo ravnatelja o stavki javnega sektorja, ki je bila tajno izglasovana tudi na naši šoli. 
Predstavljena je bila dobra pot osnovnošolskega izobraževanja, kar se je izkazalo tudi v 
raziskavi znanja 180 šol slovenskih šol na evropski ravni. Učenci imajo dobre možnosti za 
izobraževanje (interesne dejavnosti, dodatni pouk, dopolnilni pouk, nivojski pouk, individualna 
in skupinska pomoč, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, …). Vse to, kar se je gradilo veliko let, 
se lahko z nekaj ukrepi hitro omeji ali izniči. 
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Podano je bilo vprašanje, zakaj ni zagotovljenega varstva za učence?  
Ob morebitnem prihodu otrok v šolo bo zagotovljeno zanje varstvo in malica. 
 
Ali bo potrebno nadomeščanje?  
Se še ne ve. 
 
Pred glasovanjem je bila razprave ali sploh glasovati. Prevladalo je mnenje, da moramo podati 
mnenje. 
 

SKLEP: Ali se strinjate z stavko javnega sektorja, ki bo 23.1.2013? 

Glasovanje SE STRINJAM: 26 SE NE STRINJAM: 11 VZDRŽAN: 1 

 
 
K 3. točki 
 
V nadaljevanju so bila ravnatelju postavljena vprašanja: 
 Ali ima šola kakšno možnost ureditve parkiranja pred šolo? Parkirni prostori so zasedeni, za 

starše, ki pridejo po otroke pa ni prostora.   
Ni možnosti,. Ravnatelj pohvali strpnost staršev, ko čakajo na otroke. 

 
Odgovor dopolni predsednik s še vedno aktualno pobudo o organiziranju skupine predstavnikov, 
ki bi opisala probleme in pripravila predloge rešitev ter jih predstavila občini in v nadaljevanju 
tudi spremljala dogovorjene sklepe. 
 

 Kako je z pluženjem in posipanjem cest in pločnikov v šolskem okolišu? 
OŠ, SŠ in vrtec imajo sklenjeno pogodbo za pluženje in posipanje. Ker je frekvenca vozil in 
ljudi zelo velika je pluženje možno samo v zgodnjih jutranjih urah in doslej je bilo v času 
rednega dela šole (od ponedeljka do petka) vedno očiščeno. 
 

 Zakaj ni možna odjava malice za dan odjave in kam gre malica, ki tako »ostane«? 
Taka so pravila, ki jih narekuje organizacija nabave. Nobena malica ne ostane ampak se 
razdeli med ostale učence. Sadje je učencem vedno na voljo. S februarjem se spreminja tudi 
cenzus za subvencioniranje malice in kosila. Petnajst otrok ima plačano malico iz donacij 
občanov.  
V razpravi smo javno pohvalili anonimne donatorje. Šolski sklad je odobril 166 pomoči. Tako 
kot doslej velja, da morajo upravičenci za pomoč iz šolskega sklada sodelovati v zbiralni 
akciji odpadnega papirja.  
 

 Na PŠ Krka je prišlo do vstopa neznancev v šolo! Ali je možno šolo zakleniti? 
Izpostavljen je bil vrtec, ki ima tudi ločen zaklenjen vhod. Bo se uredilo, da bo šola med 
poukom zaklenjena, tako kot so že druge PŠ. 
 

 Ali je možno prestaviti govorilne ure na poznejši čas? 
Ne. Obstajajo tudi možnosti komunikacije po e-pošti, telefonu in izven uradnih terminov. 
Za dogovor o najbolj primerni obliki govorilnih ur je priložnost na roditeljskem sestanku. Še 
nikoli ni prišlo do primera, da bi učitelj starša odslovil. 
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K 4. Točki 
 
 
Poleg vabila smo predstavniki Sveta staršev dobili tudi osnutek vprašalnika za evalvacijo dela na 
šoli. O izpolnjevanju vprašalnika, ki bo na voljo vsem staršem naše šole, bo več informacij na 
roditeljskem sestanku. V razpravi je bilo nekaj komentarjev glede na obliko zapisanih vprašanj. 
Tudi preko tega vprašalnika imamo starši možnost šoli anonimno sporočiti svoje zadovoljstvo s 
šolo in posredovati predloge sprememb in izboljšav za delo v prihodnje.  

 
K 5. točki 
 

V osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosuplju je bil dne 12.12.2012 ustanovljen Aktiv Svetov 
staršev šol z območja Upravne enote Grosuplje, krajše ASSUEG. Ustanovno listino so podpisali 
predstavniki staršev OŠ Stična, OŠ Šentvid pri Stični in OŠ Brinje. Lokalnemu aktivu se bodo 
ostale šole priključevale po pridobitvi sklepov oz. mandatov na svojih sejah svetov staršev. 
 
Predsednik je vsem staršem svetoval spremljanje dogajanja na Zvezi aktivov svetov staršev 
Slovenije (ZASSS). Na njihovi spletni strani so objavljene tudi okrožnice, ki povzemajo dogajanje 
v drugih Aktivih in na Zvezi aktivov in so tudi nam v spodbudo kot opis dobre prakse 
sodelovanja staršev.  
 
 
 
K 6. Točki 
 
Poročilo seje Sveta šole z dne 27.9.2012: 

 Potrditev sklepov korespondenčnih sej (zaposlitve),  

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šl. 2011/2012, 

 Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13, 

 Sistemizacija delovnih mest za š.l. 2012/13, 

 Potrditev cene uporabnin šolskih prostorov zunanjim uporabnikom (učilnica 5€/45 min, 
športna dvorana 15€/h, celodnevna prireditev 55 €),  

 Potrditev volilne komisije za volitve članov Sveta šole. 

 

Poročilo seje Sveta šole z dne 6.12.2012: 

 Potrditev novoizvoljenih članov Sveta šole:  
Predstavniki zaposlenih: Jožica Ferlin (predsednica), Elizabeta Kadunc Križaj, Lovro Ulcej,    
Barbara Maver, Andreja Erjavec,  
Predstavniki ustanovitelja (občine): Anton Černivec, Barbara Mušič, Tomaž Smole,  
Predstavniki staršev: Natalija Žerovnik, Branko Glavan, Simon Brlek (podpredsednik), 

 Dogovor o načinu sodelovanja za izdajo soglasja sveta šole za nove zaposlitve, 

 Vabilo na prireditev “Šport združuje”. 
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K 7. Točki 
 

Pohvaljena je bila prireditev »Šport združuje«. Strinjali smo se, da je treba tako obliko druženja 
še ponoviti. 

Pohvale tudi učiteljem, ki nadomeščajo in ponovno pohvala donatorjem v šolski sklad. 

Pohvala za projekt »Zdrav življenjski slog« in vprašanje ali je možno prestaviti termin izvajanja 
na uro, ki ni takoj po kosilu?  

Projekt se izvaja na matični šoli in vseh podružnicah zato zaradi zasedenosti učitelja ni možnosti 
spremembe ure. Morda bo v naslednjem letu drug termin. 

 

Izpostavljena je bila problematika nasilja na šoli, ki ga ne bi smelo biti. Morebitne težave naj se 
začne reševati na nivoju otrok - starši – učitelj. 

 

Omarice za čevlje na MŠ so premajhne? 

Prostorske možnosti šole so izčrpane in tudi projekcija kaže, da bo na šoli čez 5 let 1200 
učencev (zdaj 1010). To prostorsko problematiko bo (upajmo) nekoliko rešila nova šola v 
Zagradcu. 

 

Vabilo ravnatelja na prireditev ob Kulturnem dnevu, ki bo 7. februarja ob 17 uri v MŠ. 

Na njej bodo sodelovali šolski pevski zbori. 

 

 

Predsednik apelira na starše, da se odprte zadeve poskušajo reševati lokalno z organiziranjem 
staršev po posameznih podružnicah in v dogovorih z njihovimi vodstvi, po potrebi pa tudi širše z 
vsemi predstavniki staršev in vodstvom šole. 
 
 
O morebitni problematiki v razredih poroča predstavnik staršev predsedniku Sveta staršev 

(simon.brlek@gmail.com). 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.10 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Predsednik Sveta staršev: 
Branko Glavan         Simon Brlek 
 
 
Priloga: lista prisotnih 
 

 

mailto:simon.brlek@gmail.com


Zap. 

št. Razred Ime in priimek predstavnika 25.09.2012 22.01.2013

MATIČNA ŠOLA

1. 1.a DRČAR VESNA × 

2. 1.b KOVAČIČ MEŽEK VLASTA  

3. 2. a JANJA RAVBAR × 

4. 2. b MIKLIČ MIRJANA  

5. 3. a ALJOŠA GOLOB  

6. 4. a DARKO MIKLIČ, BORŠTNAR IRENA  

7. 4. b BOŠTJAN JERMAN  

8. 4.c ILAR ROBERT  ×
9. 5. a KARMEN POSAVEC  

10. 5. b LIDIJA OMAHEN  OPR

11. 6. a TRONTELJ JANJA  

12. 6. b REFIK HODŽIĆ × 

13. 6. c STRMOLE ROPIČ EDITA  

14. 7. a ANICA MUHIČ  OPR

15. 7. b ČEBULAR TADEJA  

16. 7. c SIMON BRLEK  

17. 7. d ROK VALIČ  

18. 8. a MAVER, KUHELJ PETROVSKA NATAŠA  

19. 8. b HERMAN, POŽEK
 

20. 8. c JANEŽIČ MARJETA  

21. 9. a IRENA KOŠČAK × 

22. 9. b VINKO SEVER  

23. 9.c NIKA PERPAR  

24. 9.d ZALETELJ MARIJA  

25. 3-6 OŠPP ADAMLJE VIDA × ×
26. 7.-9. OŠPP MOJCA BALANT × ×

SVET STARŠEV OŠ Stična 

Prisotnost na sejah v šolskem letu 2012 - 2013

Stran 1/2



PODRUŽNIČNA ŠOLA STIČNA

27. 1. OSTANEK PETRA  ×
28. 2. MARKO OKORN / MOJCA HAUPTMAN OPR 

29. 3. JORDAN JANJA  

PODRUŽNIČNA ŠOLA VIŠNJA GORA

31.30

.
1. ŽEROVNIK NATALIJA  

31. 2. KOTAR BRIGITA, KEJŽAR URŠKA  

32. 3. TINA VOZELJ  OPR

33.
4.

POLONA ZUPANČIČ,                  

NATAŠA SLAPNIČAR
 

34. 5. MARKO KONČAR  

35.
6.

FRANCI GALE,                            

PETER PALČIČ TOMAŽ

 

36. 7. NATAŠA WEBER / TINA LEBAR  

37. 8. MARIJA PETERC PALČIČ  

38. 9. DAMJAN KAVAŠ  

PODRUŽNIČNA ŠOLA MULJAVA

39 1., 2. JOŽE ČANDEK  

40. 3. ADELA VINTAR  

41. 4.,5. BRANKO GLAVAN  

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA

42. 1. AMON PETER  OPR

43. 2., 3. VINKO MEGLEN  

44. 4., 5. ni izvoljen

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAGRADEC

45. 1., 2. EDITA ROPIČ STRMOLE  

46. 3. ZUPANČIČ TONČKA  

47. 4. IRENA KOŠČAK, EDITA ROPIČ  

48. 5. GLOBOKAR RENATA  

PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS

49. 1.,2. NELI LEGAT  

50. 3. MITJA HREN  

51. 4. MIKLIČ NATAŠA × 

52. 5. HROVAT  KLAVDIJA  OPR
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