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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 
 

3. seje Sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2012/13, ki je bil v torek 21.5.2013, ob 17:30 uri 
v prostorih matične šole v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni:  33 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar, ga. Silvana Ahlin (ASSUEG), g. 

Roman Zvonar (predsednik Sveta staršev OŠ Šentvid) 
 
Odsotni: 18 predstavnikov staršev, (3 opravičeno), 1 oddelek nima izvoljenega predstavnika. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje z dne 22. 1. 2013; 

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

 Spletna stran šole – je aktualna? 

 Problematika kajenja, drog in energijskih napitkov v območju šole. 

 Uvajanje angleškega jezika v 1. triadi. 

 Ocenjevanje v 1. triadi – je ocena »A, B, C« opisno ocenjevanje? 

 Učbeniki in delovni zvezki – smo starši zadovoljni ali lahko kaj spremenimo? 

 Kakšen je epilog incidentov na šoli (npr. pretep)? Doseže vzgojni ukrep 
udeležencu želen učinek pri drugih učencih? 

 Drugo.  
 

3. Informacija o spremembah Pravilnika o šolski prehrani. 
4. Soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezni razred za šolsko leto 2013/2014; 
5. Poročilo o zadnji seji Sveta šole; 
6. Razno: 

       Sprejem Aktiva svetov staršev območja Upravne enote Grosuplje v Zvezo Aktivov 
Svetov Staršev Slovenije. 

 

 
K 1. točki 
Seznanitev staršev s točkami zapisnika zadnjega sestanka, ki je objavljen na spletnih straneh 
šole. 
 
 
K 2. točki 
 
 
Pobude, predlogi in vprašanja ravnatelju g. Potokarju; 

 Spletna stran šole – je aktualna? 
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Podanih je bilo več predlogov, pobud in težav staršev pri uporabi spletne strani šole: 
- IP naslov; izpiše se le številka, 
- objava napovednika za tekoči teden šele v ponedeljek, 
- ne vidimo razlogov, da ne bi objavili jedilnika, 
- pot do osnovnih informacij (ki so sicer v publikaciji) je zapletena, 
- lahko bi bila podana obvestila staršem po oddelkih oz. razredih, 

 
in jasen odgovor g. ravnatelja: spletna stran ni obvezna, je potrebna obnove in je polna 
informacij. 
Napovednik je objavljen v ponedeljek, ker je šele v ponedeljek znano kakšna bo razporeditev 
aktivnosti v tekočem tednu. Jedilnik je objavljen na oglasnih deskah šole. Obvestila staršem bi 
bila preobsežna saj ima šola 56 oddelkov. 
 
Nadaljnje aktivnosti v zvezi s predlogi staršev šoli pri posodabljanju spletne strani OŠ Stična se 
javi za predstavnico staršev gospa Mirjana Miklič (mirjanamiklic@yahoo.com). 
 

 Problematika kajenja, drog in energijskih napitkov v območju šole 
 
Najemna pogodba za »okrepčevalnico« je sklenjena z občino. Najemnik se je z šolo posvetoval 
glede ponudbe artiklov. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana. Kajenje je na celotnem 
šolskem okolišu prepovedano. Staršem pa je podana naloga naj otroke vzgajamo tudi pri 
nevarnostih in pasteh z nakupi v okrepčevalnici (nezdrava prehrana, energijski napitki, kajenje, 
alkohol, nasilje, …) 
 
Ga. Silvana  poda še primer OŠ Brinje. Pri njih odprejo trgovino ob 7 uri zjutraj in otrokom ne 
morejo preprečit nakupa v trgovini. Tudi pri njih je edina možnost vzgoja otrok glede 
samostojnih nakupov. 
 

 Uvajanje angleškega jezika v 1. triadi 
 
V zakonu predlagana uvedba je preložena na šolsko leto 2016/17 (varčevanje države). 
Podanih je bilo več mnenj iz prakse z angleščino v vrtcu, izbirnimi predmeti v nižjih razredih. 
Starši podpiramo ravnatelja pri spodbujanju učiteljic v 1. triadi, da omogočijo učenje angleščine 
v obliki krožka. 
 

 Ocenjevanje v 1. triadi – je ocena »A, B, C« opisno ocenjevanje? 
 
Podana je bila razlaga. V prvi triadi se ocenjuje opisno. Oznake »A, B, C« so samo kratko 
napisan odgovor na zastavljen cilj pisnega ocenjevanja. 
 

 Učbeniki in delovni zvezki – smo starši zadovoljni ali lahko kaj spremenimo? 
 
Obravnavano pri 4. točki dnevnega reda. 
 

 Kakšen je epilog incidentov na šoli (npr. pretep)? Doseže vzgojni ukrep 
udeležencu želen učinek pri drugih učencih? 

 
Tolerance do nasilja ni! Vendar je potrebno ob tem vedeti, da imajo številni diagnosticirane 
posebne potrebe. Šola se z učenci z vzgojnimi težavami intenzivno ukvarja, ter glede na 
izraženo problematiko vključuje tako starše kot zunanje inštitucije. 
 

 Drugo  
Možnost za jutranje varstvo je odobrena od ministrstva. Oddelek se oblikuje za najmanj 10 
učencev prvega razreda. Za učence višjih razredov se oddelek zapolni do 28 + 2 učenca.  
Pripravlja se predlog plačljivega jutranjega varstva. 
 

mailto:mirjanamiklic@yahoo.com
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V letošnjem šolskem letu je šola v naravi za šesti razred odpadla (predvideni so zimski športi), 
ker šola ni dobila prostega termina v CŠOD. V naslednjem letu bo podana ponudba šole v 
naravi, ki bo izbrana izven CŠOD. Tržne ponudbe so višje zato je vprašanje koliko staršev bo 
prijavilo učence. 

 
 
 
K 3. točki 
 
Informacija o spremembah Pravilnika o šolski prehrani. 
 
Skladno z novo zakonodajo je nekoliko spremenjen Pravilnik o šolski prehrani. Bistvenih razlik, 
ki bi vplivale na obroke za učence ni. Po sprejemu na Svetu šole bo Pravilnik objavljen na 
spletni strani šole. 

 
 
K 4. Točki 
 
 
Predstavljene so bile cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/14 in primerjava s tem šolskim 
letom. V celoti gledano so cene nekoliko nižje. Predvsem za nižje razrede je opazen trend 
zniževanja cen učnih pripomočkov in delovnih gradiv, za zadnje razrede pa se cene višajo.  

 

SKLEP: 
Ali se strinjate s predlaganimi skupnimi nabavnimi cenami delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za šol. leto 2013/14? 

Glasovanje SE STRINJAM: 30 SE NE STRINJAM: 0 VZDRŽAN: 1 

 

 
 
K 5. Točki 
 
Poročilo s seje Sveta šole z dne 21.2.2013: 

- Poročilo o delovanju Šolskega sklada v letu 2012 (+25.168,89 €). 
- Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2012 (+35.211,75 €). 
- Delovna uspešnost ravnatelja (88 %) 
- Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2013 
- Obravnava in sprejem sklepa o predlaganem načinu dela Sveta šole (korespondenčne 

seje, obveščanje) 
 

K 6. točki 
 

V osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosuplju je bil dne 12.12.2012 ustanovljen Aktiv Svetov 
staršev 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 SSt. 
 
Staršem svetujem 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.  
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OSTALO: 
Povabilo g. ravnatelja na prireditve: otvoritev šolskega igrišča v Ambrusu (24.5), otvoritev 
šolskega muzeja na Muljavi (29.5.), valeta v Višnji Gori in na matični šoli (13.6.) 
 
 

 

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 20.10 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Predsednik Sveta staršev: 
Branko Glavan         Simon Brlek 
 
 
Priloga: lista prisotnih 
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Zap. 

št. Razred Ime in priimek predstavnika 25.09.2012 22.01.2013 21.05.2013

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 ×  OPR

52. 5. HROVAT  KLAVDIJA  OPR OPR
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