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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 
 

3. sestanka Sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2010/11, ki je bil v torek, 24. 5. 2011, ob 18. uri 
v prostorih matične šole v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni: 30 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar  
 
Odsotni:    21 predstavnikov staršev, (3 opravičeno).  
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 25. 1. 2011 

2. Pobude, predlogi in vprašanja ravnatelju g. Potokarju 

3. Oblike diferenciacije za šolsko leto 2011/12 

4. Obvestilo o izboru učbenikov, delovnih gradiv in drugih učnih gradiv za šolsko 
leto 2011/12 

5. Poročilo o zadnji seji Sveta šole 

6. Razno 
 

 
K 1. točki 
Seznanitev staršev s točkami zapisnika zadnje seje, ki je objavljen na spletnih straneh šole.  
 
 
K 2. točki 
 

- Parkiranje pred šolo (avtobusna postaja); s talnimi oznakami bi lahko narediti več reda. 
Pobuda bo posredovana na občino z drugo cestno problematiko. 

- Senčila na oknih učilnic na matični šoli; posebno trakt prvošolcev MŠ, ki so v 
podaljšanem bivanju in tudi zunaj nimajo prostora v senci; ponudba izvajalca. 

- Pobuda staršev glede plezalne stene v MŠ; v teku dogovarjanje s klubom, ki bo prevzel 
vodenje. 

- Kako bo s podaljšanim bivanjem na Krki? 
Ostane kot do sedaj do 16.20 ure. Je pa predlog sprememb zakona v smeri 
podaljšanja obvezne prisotnosti v šoli od 8. do 14. ure (pouk in kosilo) in nato 
moţnost varstva, ki ga organizira (plača) občina. 

- Ali je moţnost verouka v prostorih šole na Krki? 
Ne, zakonodaja to dopušča v izjemnih okoliščinah. Moţen je dogovor po končanju 
vseh dejavnostih v šoli (po 16.30 uri). 
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- Ali je v tretji triadi moţna prijava k izbirnemu predmetu, ki se kot prva stopnja začne v 
7. razredu tudi kasneje (npr. nemščina v 8. razredu)? 

Zakonsko ni opredeljeno. Po dogovoru se lahko priključi skupini sedmega razreda. 
Teţava je z oblikovanjem urnika. Pri odločanju za izbirni predmet naj učenci dobro 
premislijo ob prvi izbiri. 

- Ali se lahko izbere več kot tri izbirne predmete?  
Ne, ni potrebe. Izbere se interesne dejavnosti. 

 
Pojasnilo ravnatelja glede izbirnih predmetov je tudi, da se 80 odstotkom učencem ugodi 
prvi izbiri izbirnih predmetov. Nekatere kombinacije pa so predpisane (šport za zdravje, 
sprostitev, izbirni šport). Šola ima večje teţave z usklajevanjem urnikov in voznih redov. 
 

- Ponavljanje testa zaradi negativnih ocen in moţnost rešitev na spletni strani? 
Če je pri prvem testu preveč negativnih, se učitelj posvetuje z ravnateljem. Razred 
nato utrjuje snov in rezultati ponavljanja so običajno boljši. Rešitve testa bi morali 
pridobiti pri pouku ob utrjevanju snovi. 

- Delitev 4. razreda, ki pride iz Stične v MŠ in delitev oddelka zaradi večjega števila 
vpisanih? 

Mešali se bodo vsi trije oddelki. V oddelek se ne sme sprejeti učenca iz drugega 
šolskega okoliša, če bi to povzročilo delitev oz. drugje ukinitev. Če pa je prostih mest 
dovolj, se učence vpiše. 

- Poţarno javljanje na Muljavi? 
     Delamo na tem. 

 
 
K 3. točki 
 
Predlog je enak diferenciaciji, ki se izvaja v šolskem leto 2010/11. 
 
Ker nimamo nobenih primerjav z drugačnim načinom diferenciacije, smo brez glasovanja potrdili 
ravnateljev predlog diferenciacije za šolsko leto 2011/2012. 
 
K 4. točki 
 

Izbor učbenikov za šolsko leto 2011/12 se ni spremenil glede na leto 2010/11. 

Učbenike in pripadajoče delovne zvezke izberejo učitelji. Svet staršev glede izbora skoraj nima 
moţnosti vpliva, mora pa podati mnenje. Razprava je tekla v smeri, da zaupamo učiteljem, da 
so delovni zvezki izpolnjeni, glede cene pa, da je visoka in da so prevelike razlike med razredi.  

 

SKLEP: 
Svet staršev daje pozitivno mnenje k izboru učbenikov, delovnih gradiv  
in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2011/12 

Glasovanje ZA: 29 PROTI: 0 VZDRŢAN: 1 

 
 
 
K 5. točki 
 
Poročilo o zadnji seji Sveta šole dne 18. 2. 2011  

 Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2010 
  PRIHODKI v letu 2010: 4.668.049,69 evrov 
  ODHODKI v letu 2010:  4.624.927,08 evrov 
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 Pri ocenjevanju je ravnatelj dosegel 70 odstotkov vrednosti meril za ugotavljanje višine 
dela plače za delovno uspešnost. 

 Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2011.  
 
 
K 6. točki 
Predstavitev predlogov nekaterih sprememb v noveli zakona o OŠ: 

 Obvezna uvedba prvega tujega jezika v 2. razredu in drugega tujega jezika v 4. razredu 
kot neobvezni izbirni predmet. 

 Za učence 1. do 3. razreda se izvaja program 6 ur dnevno (obvezni in dodatni program 
+ kosilo). Prisotnost najmanj do 14. ure. 

 Poenotenje začetka vzgojno-izobraţevalnega dela: začetek pouka ne prej kot ob 8. uri.  
 Pisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu, nato številčno. 
 Nacionalno preverjanje znanja: obvezno v 6. in 8. razredu, neobvezno v 3., 7. in 9. 

razredu; doseţena ocena ne vpliva na oceno predmeta. 
 Zimske počitnice trajajo 1 teden in se začnejo 3. ponedeljek v februarju. 
 V času osnovnošolskega izobraţevanja šola ponudi vsaj 2 šoli v naravi. 
 Posebej nadarjeni učenci niso (več) učenci s posebnimi potrebami. Šola zanje izvaja 

vsebinske in organizacijske prilagoditve glede na njihovo nadarjenost. 
 Šola ni več dolţna staršem posredovati pisne publikacije, ker morajo biti podatki na 

spletni strani.  
 
Razprava o publikaciji, ki jo šola pripravi v pisni obliki in jo starši dobimo na prvem roditeljskem 
sestanku ob koncu septembra. Publikacija je obseţna in zelo uporabna, zato zahteva čas pri 
nastajanju. Dogovorili smo se, da šola pripravi publikacijo, ki jo prejmemo na prvem 
roditeljskem sestanku. Če je organizacijsko mogoče, naj prejme publikacijo eden od otrok iz 
druţine, vsi pa prejmejo šolski koledar.   
 
V prihodnjem šolskem letu bodo predvidoma v času razrednih govorilnih ur (prvi ponedeljek ali 
torek v mesecu od 17. do 18. ure) organizirane »govorilne ure« za starše.  
 
O morebitni problematiki v razredih poroča predstavnik staršev predsedniku Sveta staršev 

(simon.brlek@gmail.com) 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.45 uri. 
 
Zapisal:        Predsednik Sveta staršev: 
Branko  Glavan        Simon Brlek 
 
 
 
 
Priloga: lista prisotnih 

mailto:simon.brlek@gmail.com


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   OPR

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   OPR

46. 2. KOŠČAK IRENA   ×
47. 3. ANDREJ PINTAR ×  

48. 4. GREGORIČ TADEJA   OPR

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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