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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 
 

1. sestanka Sveta staršev 
 
 
Osnovne šole Stična v šolskem letu 2012/13, ki je bil v torek, 25. 9. 2012, ob 17.30 
uri v prostorih matične šole v Ivančni Gorici. 
 
Prisotni: 43 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar 
 
Odsotni: 7 predstavnikov staršev, (1 opravičeno), 1 oddelek nima izvoljenega predstavnika 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka z dne 22. 5. 2012 

2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2011/2012 

3. Letni delovni načrt za šol. leto 2012/2013 

4. Poročilo zadnje seje Sveta šole z dne 30. 5. 2012 

5. Izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet šole 

6. Vaši predlogi, pobude, vprašanja 

7. Razno 
 

Po Zakonu o osnovni šoli je sklicatelj 1. sestanka ravnatelj Marjan Potokar, po njegovih uvodnih 
besedah je vodenje prevzel predsednik Simon Brlek, ki je na kratko predstavil namen in 
delovanje Sveta staršev OŠ Stična. 
 
K 1. točki 
Seznanitev staršev s točkami zapisnika zadnjega sestanka, ki je objavljen na spletnih straneh 
šole. 
 
Pojasnilo nekaterih alinej zapisnika: 

 Ali je mogoče projekt Zdrav življenjski slog na PŠ Stična izvajati v dvorani kulturnega 
doma Stična?  

Ni mogoče zaradi neurejene dokumentacije (ni uporabnega dovoljenja). 
 

 Ali bo 9. c-razred MŠ odšel na »obljubljeni izlet«, saj so se zelo izkazali v zbiranju 
odpadnega papirja?  
 Ni bilo realizirano. 
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K 2. točki 
 
Poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu v šol. letu 2011/12 

 predstavitev statističnih podatkov o številu učencev in zaposlenih 

 večja vzdrževalna dela (beljenje, aktivnosti ob gradnji odpravljanju pomanjkljivosti PŠ 
Krka, obnova talnih oblog MŠ, gradnja dodatnega kabineta v MŠ, postavitev otroškega 
igrišča ob podružnični šoli v Višnji Gori) 

 pregledih inšpekcijskih služb 

 statistika vzgojno-izobraževalnega dela 

 projekti, kvizi, tekmovanja, sodelovanje s krajem, tekmovanja iz znanj (15 tekmovanj,  
osvojenih 381 bronastih, 58 srebrnih in 8 zlatih priznanj) 

 športni dosežki 

 uspeh 99,5 %. Vpis v srednje šole – trend večanja vpisa v srednješolske programe 

 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ): 
6. r. (neobvezno)  mat  84 učencev  uspeh  56,76 % (SLO 58,16) 
 slo  88 učencev  uspeh  55,77 %  (SLO 56,70) 
 ang  87 učencev  uspeh  40,57 %  (SLO 50,29) 
 
9. r. (obvezno)  mat  99 učencev  uspeh  48,40 %  (SLO 51,44) 
 slo  102 učenca  uspeh  51,27 %  (SLO 54,94) 
 fiz 102 učenca  uspeh  34,40 %  (SLO 39,21) 
 
Glede na rezultate je ravnatelj predstavil še nekatere statistične podatke o NPZ ter izpostavil, da 
je pri nas v 6. razredu sodelovalo veliko učencev, kar na vseh šolah ni pravilo. Poleg tega so 
nekateri učenci neresno pristopili k reševanju NPZ in s tem pokvarili povprečje tudi zelo dobrim 
učencem. 

Obširnejša analiza rezultatov NPZ je objavljena na spletnih straneh RIC. V predlogih nove 
zakonodaje so večje spremembe glede NPZ. 

 
 
K 3. točki 
 
 
Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13 

 vpisanih 1015 učencev (MŠ 558, Višnja Gora 201, podružnice 237, prilagojeni program 
19) 

 materialni pogoji (24 oddelkov na MŠ, 25 na podružnicah, 2 športni dvorani) 
 obvezni program (pouk, kulturni, naravoslovni, tehniški, športni dnevi in druge dejavnosti) 

ter razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje, dodatni, dopolnilni pouk, 
individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč) 

 odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
 diferenciacijo je zamenjalo »delo v manjših učnih skupinah« 
 raziskovalno delo, mednarodni projekti, državni projekti, šolski projekti, kvizi in 

tekmovanja, sodelovanje s krajem 

 predstavitev šole (publikacija, spletna stran, kulturne in športne prireditve, nastopi ipd.) 

Podrobnejši opis: glej PUBLIKACIJO  
(http://www2.arnes.si/~osticnalj/docs/publikacija_2012_web.pdf ) 

 

http://www2.arnes.si/~osticnalj/docs/publikacija_2012_web.pdf
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K 4. točki 
 

Poročilo zadnje seje Sveta šole z dne 30. 5. 2012, kjer je bilo obravnavano: 

 oblike diferenciacije v šol. l. 2012/2013  

 potreba po podpisu soglasja za višjo ceno šole v naravi za bodoči 5. razred v Termah 
Čatež (in v podobnih primerih) 

 imenovanje pritožbene komisije za obdobje štirih let (predstavnika staršev sta Boštjan 
Jerman in Rok Valič) 

 nakup »delovnega« učbenika za angleščino Touchstone 8 in Touchstone 9 (poleg 
delovnega zvezka) 

 subvencioniranje šolske prehrane (zdaj spremenjeno: samo z odločbo CSD) 

 povabilo na valeto in na zaključek projekta Podružnična šola – gibalo razvoja. 

 

 
K 5. točki 
 

Potrditev treh predstavnikov staršev v Svet šole (začetek 4-letnega mandata 6. 12. 2012): 

 Natalija Žerovnik, predstavnica šole Višnja Gora  
 Branko Glavan, predstavnik podružničnih šol 
 Simon Brlek, predstavnik matične šole (za 3 leta) 

 
 

K 6. točki in 7. točki 
 

Vaši predlogi, pobude, vprašanja in razno 

 
 Ali se izvaja »individualna pomoč«? 

Če ima učenec odločbo, se izvaja. V prejšnjem šol. letu je imelo 68 učencev odločbo, kar 
pomeni 261,5 ur/teden. Odločbe prihajajo tudi med letom. 
 

 Šolski prevozi (Malo Hudo, Draga, Podbukovje, …)? 
Po pravilniku mora biti zagotovljen prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km 
ali če pot do šole ni varna. Zaradi spremembe zakonodaje in predpisanega začetka 
pouka ob 7.30 se je podrl več let vzpostavljeni vozni red avtobusnih prevozov, pri 
katerem so bili vključene tudi sosednje šole. Nekaj je še težav z voznimi redi, zato velja 
poziv učencem in staršem, da na odstopanja sprotno opozorijo vodstvo šole. Organizator 
prevozov je šola, naročnik in plačnik pa občina. Prevozi predstavljajo zelo velik strošek in 
se ga skuša zniževati. 
 

 Pohvala staršev glede disciplinskih ukrepov v Višnji Gori. Obrazložitev ravnatelja, da je 
glede na število učencev tam zelo veliko vandalizma.  
 

 Razprava glede oblačenja v šoli. Ali je potrebno zapisati prepoved nošenja kap in kapuc 
v razredu? Starši se moramo pogovoriti z otroki glede oblačenja in obnašanja v šoli. 
Ukrepi učiteljic in učiteljev brez podpore in sodelovanja s starši ne zaležejo. 
 

 V Zagradcu se načrtuje obnova (dozidava) šole. V načrtu je devetletka v kombinaciji z 
vrtcem za okoliše Ambrusa, Krke in Zagradca, ki pa predvidoma ne bo samostojna. 
(Samostojna OŠ mora imeti vpisanih otok za vsaj dva oddelka vsakega razreda.) 
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 Predstavljen je bil zaplet z urnikom, obiskom inšpekcije in posledično obveznosti šole. V 
času podaljšanega bivanja je najmanjše število otrok v skupini 16, zato se ne smejo 
izvajati aktivnosti, v katerih bi sodelovalo toliko otrok, da bi se skupina zmanjšala pod to 
število. V primeru manjšega števila otrok bi lahko bila skupina ukinjena. 
 

 Ali bo organizirano kakšno predavanje za starše? Bo! Dobrodošli so vsi predlogi. Je pa – 
po dosedanjih izkušnjah – največja težava zagotoviti udeležbo. 
 

 Letos starši nismo prejeli publikacije šole v tiskani obliki, je pa na voljo na spletni strani 
šole. Predlagamo, da se v prihodnje staršem na začetku šolskega leta razdeli šolski 
koledar z vsemi pomembnimi datumi. 
 
 

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

mailto:simon.brlek@gmail.com


Zap. 

št. Razred Ime in priimek predstavnika 25.09.2012

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 

11. 6. a TRONTELJ JANJA 

12. 6. b REFIK HODŽIĆ ×
13. 6. c STRMOLE ROPIČ EDITA 

14. 7. a ANICA MUHIČ 

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
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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 

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 

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 
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