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Cesta 2. grupe odredov 40, 1295 Ivančna Gorica 

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

 

 

Z A P I S N I K 
 

3. seje Sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2011/12, ki je bila v torek, 22. 5. 2012, ob 17.30 
uri v matični šoli v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni: 31 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar  
Odsotni: 21 predstavnikov staršev, (5 opravičeno).  
 
Dnevni red: 
  

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 24. 1. 2012 

2. Pobude, predlogi in vprašanja ravnatelju g. Potokarju 

3. Oblike diferenciacije za šolsko leto 2012/2013 

4. Soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
posamezni razred za šolsko leto 2012/2013 

5. Imenovanje dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo za obdobje 4 let (od 1. 9. 
2012 do 31. 8. 2016) 

6. Poročilo o zadnji seji Sveta šole 

7. Razno: 

    Seznanitev s predlogi za prometno ureditev kritičnih mest varnih šolskih poti 

    Seznanitev s pobudo za ustanovitev Aktiva svetov staršev sosednjih šol 

 
K 1. točki 
Seznanitev staršev z zapisnikom zadnje seje, ki je objavljen na šolski spletni strani.  
 
K 2. točki 
 
 Ali je prav, da dobijo vsi učenci Prijavnico za zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču? 

Takih obvestil je v šolskem letu veliko. V obvestilu je jasno zapisan namen. Če starši menijo, 
da to ni za njihovega otroka, naj se ne prijavijo.  

 Ali je mogoče projekt Zdrav življenjski slog na PŠ Stična izvajati v dvorani kulturnega doma 
Stična? 
O tem se še nismo pogovarjali. Izvedljivo je. Čeprav pot iz šole v dvorano tudi zahteva 
spremstvo. Podobne težave so tudi na drugih PŠ, kjer ni ustrezne telovadnice.  

 Ali bo 9. c-razred MŠ odšel na »obljubljeni izlet«, saj so se zelo izkazali v zbiranju odpadnega 
papirja? 

  Zbiranje papirja naj bi izkazovalo dobrodelnost in sodelovanje učencev. Ni znano, od kod 
informacija o »obljubljenem izletu«. Izleta ne bo. Sprejeli pa smo kompromis, da bo razred 
lahko obiskal kino po končanem pouku v spremstvu vsaj enega od staršev. 
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K 3. točki 
 
Zaradi varčevalnih ukrepov vlade in prihajajoče spremembe zakonodaje se še ne ve, kakšni bodo 
normativi za novo šolsko leto.  
Ker pa še ni veljavne nove zakonodaje, je podan predlog, ki je enak predlogu za šolsko leto 
2011/12. 
 

SKLEP: 
Svet staršev daje soglasje na predlagane oblike diferenciacije za 
šolsko leto 2012/2013 

Glasovanje ZA: 30 PROTI: 1 VZDRŽAN: 0 

 
 
K 4. točki 
 

Predstavljene so bile cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13 in primerjava s šolskim letom 
2011/12, ki pokaže, da so letos cene nekoliko nižje.  

 

SKLEP: 
Svet staršev daje soglasje k predlagani skupni nakupni ceni 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2012/13 

Glasovanje ZA: 30 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

 
 
K 5. točki 
 
V preteklih štirih letih se je komisija sestala dvakrat. Sestavlja jo 10 članov. Starši učencev 
imenujemo 2 člana. 
 

SKLEP: 
Svet staršev v pritožbeno komisijo za obdobje 4 let (od 1. 9. 2012 do 
31. 8. 2016) predlaga Boštjana Jermana in Roka Valiča. 

Glasovanje ZA: 31 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

 
 
K 6. točki 
 
Poročilo o zadnji seji Sveta šole 

-  Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2011:  
  PRIHODKI v letu 2011:     4.732.963,68 evrov  
  ODHODKI za leto 2011:    4.722.840,47 evrov  
  presežek prihodkov nad odhodki:     10.123,21 evrov 

-  Realizacija obveznega programa v š. l. 2010/2011: 100,6 %,  
razširjenega programa:     99,8 %.  
obisk dopolnilnega in dodatnega pouka ter interesnih dejavnosti: 90,05 %. 

- Uspeh: 99,2 %. Napredovalo ni 8 učencev 

- Predlog, da bi šola imela izdelano svojo vizijo delovanja 

- Obravnava rezultatov ankete samoevalvacije učiteljev 

- Poročilo o delovanju Šolskega sklada (prihodkov v letu 2011: 12.054,49 evrov) 

- Delovna uspešnost ravnatelja: po kriterijih je dosegel 94 % vrednosti meril 

- Sprejem finančnega načrta za l. 2012 (povišanje sredstev za 2,05 %) 



   

3/ 3 

 

Podan je bil ravnateljev komentar glede zapisane vizije šole. Šola ima vizijo, ki morda ni 
zapisana, trudijo se, da so povezani z okoljem. Tako ni konca tedna, da šola ne bi sodelovala 
na prireditvah. 

 
 
K 7. točki 
 

Seznanitev s predlogi za prometno ureditev kritičnih mest varnih šolskih poti 
 
Višnja Gora: 

 ureditev poti od centra Višnje Gore do šole (mimo zavoda), 
 pot od gasilnega doma do šole (kjer je ozek pločnik z visokim robnikom), 
 grbine na cesti mimo šole. 

Muljava: 
 predlog za podaljšanje »ceste« mimo nove čistilne naprave proti šoli, 
 omejitev hitrosti z radarskimi semaforji, 
 ureditev prehoda čez cesto pri postajališču v Gorenji vasi. 

Krka: 
 zmanjšanje hitrosti na cesti mimo šole, 
 ureditev varnega prehoda na križišču Krka–Gabrovčec. 

Stična: 
 pot čez Kojino, 
 prehod čez cesto pri parkirišču samostana, 
 pločnik od »Mavra« proti Ivančni Gorici, 
 zaprtje ceste od šole do Vira oziroma vsaj sprememba v enosmerno cesto, 
 grbine za zmanjšanje hitrosti, 
 pločnik Vir–Stična.  

 
Pred posredovanjem predlogov Občini se mora organizirati skupina staršev, ki bo predloge 
predstavila in spremljala nadaljnje aktivnosti glede reševanja te problematike. 

 
 
Seznanitev s pobudo za ustanovitev Aktiva svetov staršev sosednjih šol (Grosuplje, 
Dobrepolje, Šentvid pri Stični, Gimnazija Josipa Jurčiča, Stična). 
 

SKLEP: 
Svet staršev daje predsedniku mandat, da sodeluje pri ustanavljanju 
Aktiva svetov staršev sosednjih šol. 

Glasovanje ZA: 31 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

 
 

Pobude, vprašanja, predloge, kritike in pohvale sporočite na naslov: simon.brlek@gmail.com. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 
 
Zapisal:        Predsednik Sveta staršev: 
Branko Glavan         Simon Brlek 
 
 
Priloga: lista prisotnih 

mailto:simon.brlek@gmail.com


Zap. 

št. Razred Ime in priimek predstavnika 27.09.2011 24.01.2012 22.05.2012

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   OPR

8. 4. b LIDIJA OMAHEN   

9. 5. a MARIJA KOŠIR   

10. 5. b REFIK HODŽIĆ   

11. 6. a ANA MUHIČ   OPR

12. 6. b POLONCA SEKIRNIK   

13. 6. c SIMON BRLEK   

14. 6.d ROK VALIČ   

15. 7. a TOMAŽ HOČEVAR   ×
16. 7. b DAMJANA POŽEK   

17.
7. c

MARJETA JANEŽIČ / NINA 

HUNDRIČ

  

18. 8. a IRENA KOŠČAK   OPR

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 × × ×

SVET STARŠEV OŠ Stična 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA STIČNA

27. 1. MARKO OKORN / MOJCA HAUPTMAN   

28. 2. MATEJA MARINKO   ×
29. 3. BOŠTJAN JERMAN  × 

PODRUŽNIČNA 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. TOMAŽ PETERC PALČIČ   ×
37. 8. DAMJAN KAVAŠ   ×
38. 9. SANDI GRUBELIČ  × OPR

PODRUŽNIČNA ŠOLA MULJAVA

39. 1., 3. JOŽE ČANDEK   

40. 2 ADELA VINTAR   

41. 4.

42. 5. BRANKO GLAVAN   

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA

43. 1., 3. KARMEN KOŽELJ TRČEK   

44. 2. VINKO MEGLEN ×  

45. 4., 5. KARMEN KOŽELJ TRČEK   

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAGRADEC

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

48. 3. IRENA KOŠČAK   OPR

49. 4. ANDREJ PINTAR ×  ×
50. 5. GREGORIČ TADEJA  OPR ×

PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS

51. 1. NELI LEGAT   

52. 2. MITJA HREN   ×
53. 3., 4. MAJDA NOVAK   ×
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