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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 10. 10. 2018 

 

Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2018/2019, 

ki je bil 9. 10. 2018 ob 16.30 v zbornici šole. 

 

Prisotni: 

Bernard Makovec, Barbara Kunčić, Saša Horvat Šimonka, Aleksandra Stamničar Veronik, 
Martin Gerič, Robert Ovsenjak, Metka Cimerman, Tanja Rozmarič, Lidija Orlovčić in Metka 
Kuhar 

 

Odsotni: 

Svojo odsotnost je opravičil Sašo Kovačič. Jasna Ivanušič se je opravičila in rekla, da pride 
kasneje.  

 

Prisotni predstavnici šole: Anica Šimonka, ravnateljica in Petra Donša, svetovalna delavka in 
pomočnica ravnateljice vrtca pri osnovni šoli 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Volitve predsednika sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Pregled poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2017/2018 
5. Podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2018/2019 
6. Vprašanja, pobude in predlogi 
7. Razno 

 

K točki 1 
 

Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev. 

Sklep št. 2: Svet staršev v šolskem letu 2018/2019 se konstituira v naslednji sestavi: 
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zap. št. ime in priimek predstavnik 

1. Bernard Makovec VVE 1-3 

2. Barbara Kunčić VVE 2-4 

3. Sašo Kovačič VVE 4-6 

4. Saša Horvat Šimonka 1. razred 

5. Jasna Ivanušič 2. razred 

6. Aleksandra Stamničar Veronik 3. razred 

7. Martin Gerič 4. razred 

8. Robert Ovsenjak 5. razred 

9. Metka Cimerman 6. razred 

10. Tanja Rozmarič 7. razred 

11. Lidija Orlovčić 8. razred 

12. Metka Kuhar 9. razred 

 

K točki 2 

Za predsednika sveta staršev je bil predlagan gospod Martin Gerič. Gospod Martin Gerič je 
kandidaturo sprejel. Novoustanovljeni svet staršev je z vsemi glasovi (10 prisotnih) potrdil 
Martina Geriča za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2018/2019. 

Sklep št. 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Martina Geriča za predsednika sveta 
staršev za šolsko leto 2018/2019. 

K točki 3 
Predlagani dnevni red je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

K točki 4 
 
Pri tej točki se nam je pridružila gospa Jasna Ivanušič. 

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2017/2018 je predstavila pomočnica ravnateljice vrtca 
pri osnovni šoli Petra Donša. 

Poročilo o delu šole  v šolskem letu 2017/2018 je predstavila ravnateljica Anica Šimonka. 

Svet staršev se je na osnovi podanega poročila ravnateljice in pomočnice ravnateljice vrtca 
pri osnovni šoli seznanil s Poročilom LDN OŠ Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 
2017/2018. 

 



Stran 3 od 4 

 

K točki 5 
Pomočnica ravnateljice vrtca pri osnovni šoli Petra Donša je predstavila LDN za vrtec za 
šolsko leto 2018/2019. 

Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila LDN za šolo za šolsko leto 2018/2019. 

Metka Kuhar je predlagala, da se načrtuje izvedba pustnega rajanja. Čeprav smo pregledali 
celoten LDN za šolo, je možno, da je še kakšna stvar izpadla. Ravnateljica se je opravičila, ker 
članom sveta staršev pred 1. sestankom  ni posredovala osnutka LDN v elektronski obliki. 
Dogovorili smo se, da ga članom sveta staršev posreduje po opravljenem sestanku. Starši 
morebitne predloge, pripombe pošljejo ravnateljici na elektronski naslov, do četrtka, 11. 10. 
2018. Ta dan je namreč seja sveta šole, ki bo LDN obravnaval in ga sprejel. 

Sklep št. 5: Svet staršev na osnovi predstavitve ravnateljice in pomočnice ravnateljice vrtca 
pri osnovni šoli podaja pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Janeza 
Kuharja Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2018/2019. 

 

K točki 6 

Tanja Rozmarič je v imenu staršev 6. in 7. razreda prosila, da se staršem omogoči strošek 
Šole v naravi odplačevati na obroke. Ravnateljica je povedala, da bodo uredili in akontacijo 
dodali pri mesečnih položnicah. Izpostavljeno je bilo, da se podobno uredi za učence 5. 
razreda in Poletno šolo v naravi. Ravnateljica je povedala, da učenci 5. razreda že nekaj let 
niso plačali praktično nič. Vsa potrebna finančna sredstva (kot donacije) je ob pomoči moža 
Petra zbrala učiteljica Bojana Pergar Stolnik. Metka Cimerman je prosila, da tudi letos šola 
pomaga pri pripravi prošnje za donatorska sredstva. Starši bodo pomagali pri zbiranju 
sredstev. 

Saša Horvat Šimonka je povedala, da je za učence od 1. do 4. razreda ponudba interesnih 
dejavnosti zelo skromna. Izbirali so lahko med tremi, štirimi; zbor, folklora, šah. Starši 
predlagajo, da se ponudijo interesne dejavnosti tudi z drugih področij. Predlogi staršev: 
podjetniški krožek za višje razrede, vrtnarski krožek, športni krožek, ekološki krožek, 
retorika/javno nastopanje, pravljični krožek (spoznavanje pravljic različnih dežel)… 
Ravnateljica je poudarila naj ne pozabimo, da morajo imeti otroci čas tudi za prosto igro. 
Priporočilo šole je za mlajše učence dve interesni dejavnosti tedensko. 

Metka Kuhar je izpostavila problem prostih ur med poukom. Ravnateljica je povedala, da so 
urnik usklajevali kar nekaj časa. Upoštevali vključenost učencev v različne dejavnosti in 
prostih ur za učence pravzaprav ni. Ravnateljica bo vseeno preverila urnike posameznih 
učencev. Ravnateljica je poudarila še, da v času pouka učenci ne smejo zapuščati šolske 
zgradbe. 

Saša Horvat Šimonka je prosila, da se ravnateljica pogovori z učiteljem otroškega pevskega 
zbora. Starši se zavedajo, da vsi učenci ne pojejo najbolje, a glas otroka se še razvija. Zato ni 
primerno otroku reči, da ima poškodovane glasilke, hripav glas. To otroka prizadene. 
Pomembno je, da jih v tem obdobju pridobi, da pojejo z veseljem. Samo tako se bodo 
pozneje vključevali v mladinski pevski zbor. Robert Ovsenjak je pritrdil. Tanja Rozmarič in 
Metka Kuhar sta povedali, da starejši otroci k zboru zelo radi hodijo in pojejo z veseljem. 
Učitelj se rad pošali in mlajši otroci najverjetneje tega tako ne razumejo. 
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Metka Cimerman se je v imenu staršev in učencev 6. razreda zahvalila ravnateljici za njena 
prizadevanja in pridobljeno soglasje za samostojni 6. razred. To šolsko leto so prvič, odkar so 
osnovnošolci, samostojni razred. Sicer nekoliko pogrešajo so-sošolce iz 7. razreda, s katerimi 
so bili skupaj pet let. A samostojni oddelek prinaša mnoge prednosti. 

K točki 7 
Ravnateljica predlaga, da ohranimo utečeno sodelovanje med svetom staršev in šolo. 
Predstavniki staršev v svetu staršev se lahko kadarkoli obrnejo na ravnateljico osebno ali 
naslovijo vprašanja preko elektronske pošte. Pred predvidenim sestankom sveta staršev 
vprašanja staršev posredujejo ravnateljici na elektronski naslov, da pripravi ustrezne 
odgovore. Zapisnik sestanka zapisnikar pošlje vsem članom v pregled, po določenem času se 
zapisnik z upoštevanimi pripombami objavi na spletni strani šole. 

 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednik sveta staršev: 

Anica Šimonka, ravnateljica                                                      Martin Gerič 

 


