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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 14. 10. 2019 

 

Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2019/2020, 

ki je bil 9. 10. 2019 ob 16.30 v učilnici slovenščine. 

 

Prisotni: 

David Gjerek, Živa Žajdela, Marija Kašić, Dalibor Sedmak, Tihomir Pukšič, Tadeja Ivanušič, 
Aleksandra Belovič, Branko Wolf, Tanja Rozmarič in Suzana Muršič. 

 

Odsotni: 

Svojo odsotnost sta opravičili Andreja Makovec in Barbara Slavinec Kunčič.  

 

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 2018/2019 
5. Podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/2020 
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 2019/2020 se konstituira v naslednji sestavi: 

Zap. št. Predstavnik Ime in priimek 

1. VVE 1-3 Živa Žajdela  

2. VVE 2-4 David Gjerek 

3. VVE 4-6 Barbara Slavinec Kunčič, 
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namestnica Klavdija Žabot 

4. 1. razred Marija Kašić 

5. 2. razred Andreja Makovec  

6. 3. razred Dalibor Sedmak 

7. 4. razred Tihomir Pukšič 

8. 5. razred Tadeja Ivanušič 

9. 6. razred Aleksandra Belovič 

10. 7. razred Branko Wolf 

11. 8. razred Tanja Rozmarič 

12. 9. razred Suzana Muršič 

 

K točki 2 

Ravnateljica je uvodoma predstavila pristojnosti in naloge sveta staršev. Za predsednika sveta 
staršev je bil predlagan gospod Dalibor Sedmak. Gospod Dalibor Sedmak je kandidaturo 
sprejel. Novoustanovljeni svet staršev je z vsemi glasovi (10 prisotnih) potrdil gospoda 
Daliborja Sedmaka za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2019/2020. 

Sklep št. 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Daliborja Sedmaka za predsednika sveta 
staršev za šolsko leto 2019/2020. 

 

V nadaljevanju je vodenje sestanka prevzel izvoljeni predsednik. 

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

K točki 4 
 
Poročilo o delu šole  v šolskem letu 2018/2019 je predstavila ravnateljica Anica Šimonka. 

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2018/2019 je predstavila pomočnica ravnateljice vrtca pri 
osnovni šoli Petra Donša. 

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 
2018/2019. 
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K točki 5 
Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila LDN za šolo za šolsko leto 2019/2020. 

Pomočnica ravnateljice vrtca pri osnovni šoli Petra Donša je predstavila LDN za vrtec za šolsko 
leto 2019/2020. 

Sklep št. 5: Svet staršev je na osnovi predstavitve ravnateljice in pomočnice ravnateljice vrtca 
pri osnovni šoli podal pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Janeza 
Kuharja Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2019/2020. 

 

K točki 6 

Gospod David Gjerek je prenesel prošnjo, da naj strokovni delavci vrtca svoje težave rešujejo 
zunaj skupine. 

Gospod Dalibor Sedmak je izpostavil zaščito digitalnega materiala (objavljene  fotografije). O 
tej temi sta z ravnateljico že komunicirala. Ravnateljica je povedala, da je šola kontaktirala 
podjetje Frontlab d.o.o., ki je postavilo našo spletno stran. Na spletni strani so izklopili 
možnost desnega klika. Ravnateljica je prebrala obrazložitev, ki jo je vodja programske opreme 
ob tem posredoval šoli: 

 Onemogočanje desnega klika je kvečjemu »oteževanje« prenosa slik, v nobenem 
primeru ni zaščita. 

 Onemogočanje desnega klika je odvisno od operacijskega sistema, brskalnika samega 
in nastavitev v brskalniku. Mogoče je tudi, da v trenutnih verzijah deluje, ob naslednji 
verzijah pa več ne bo. 

 Tudi če je desni klik izklopljen, obstaja vsaj ducat drugih načinov kako prenesti slike iz 
spletnega mesta. 

Zaradi vsega naštetega, NE garantiramo zaščite pred prenosom slik iz spletnega mesta. 

Posebej velja opozoriti – kar je enkrat na spletu, je gor za vedno. 

Ravnateljica je povedala še mnenje računalnikarja Mitje Utroša, ki pravi, da si gradivo sicer 
lahko vsak shrani, ampak to je kaznivo dejanje. Kot povsod velja tudi na spletu, če ni nikjer 
zapisano, da je gradivo dovoljeno kopirati, obdelovati, deliti… ga ne smemo.  

Seveda imajo starši možnost, da objave fotografij svojega otroka ne dovolijo, v skladu z 

varstvom osebnih podatkov. 

Gospa Tanja Rozmarič je prenesla vprašanja staršev 8. razreda: 

- Na seznamu delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 je bila potrjena 

cena, ki je bila pozneje višja. Ugotovili smo, da na seznamu ni bilo ročnih zemljevidov. Starši 

prosijo, da se naslednja leta na seznam zapišejo tudi vsi zvezki. 

- V ponedeljek, 7. 10. 2019, je potekal kulturni dan, ogled predstave v Lendavi. Predstavo so 

nekateri učenci že videli, zakaj je bila izbrana še enkrat. Ravnateljica bo preverila pri vodji 

kulturnega dne. Učenci so bili ta dan lačni. Ravnateljica je povedala, da so imeli pred 

odhodom v Lendavo malico, ob 8.10. Vrnili so se ob 13.10, sledilo je kosilo. Ravnateljica bo 

tudi tole preverila. 
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Debata je tekla tudi glede prehrane. Gospod Sedmak je povedal, da naj bo poudarek na tem, 

da otroci pridelano hrano in vloženo delo za to spoštujejo, naj se čim manj hrane zavrže. Res 

pa je, da vsem s ponujeno hrano ne moremo ugoditi, v veliki večini pa so otroci zadovoljni s 

hrano in ponudbo ter različnimi jedmi. 

Gospod Dalibor Sedmak je izpostavil spremenjeno časovno razporeditev pouka (v šolskem letu 

2016/2017). Pregledal je zapisnike iz tistega šolskega leta. Komunikacija s starši ni potekala, 

starši niso bili pravočasno obveščeni, ampak so bili postavljeni pred gotovo dejstvo. Svet 

staršev je predlagal začetek pouka ob 7.30 (zapisnik sveta staršev z dne 20. 3. 2017). Starši so 

takrat (zapisnik sveta staršev z dne 10. 10. 2016) postavili vprašanje, kateri starši in kdaj so 

privolili uvedbo nove časovne razporeditev pouka. Odgovora ni bilo. Rečeno je bilo, da so se 

držali zakonitosti. Gospoda Sedmaka je zanimalo, kdaj je imela šola namen obvestiti starše. 

Meni, da komunikacija, ki jo tako hvalimo, ni potekala. Ravnateljica je povedala, da so bili 

staršem oktobra 2016 predstavljeni razlogi za spremembo. Ravnateljica je še enkrat staršem 

razložila pomen predure, obvezni, razširjeni program in kako to vključiti v urnik. Taka časovna 

razporeditev zaenkrat ostaja, saj se je izkazala kot ustrezna. Sicer pa je šola živa stvar, 

spremembe so stalnica. Če se bo izkazala potreba, bomo razmišljali o spremembi. 

Gospod Dalibor Sedmak je povedal, da je ravnateljica na 1. skupnem roditeljskem sestanku, 

19. 9. 2019, rekla, naj učenci ne hodijo v šolo pred 8. uro, če začnejo s poukom ob 8.20. Zanima 

ga, kaj naj naredijo učenci, ki jih v šolo pripeljejo starši že zgodaj, preden gredo v službo. 

Ravnateljica je povedala, da je bilo povedano mišljeno za starejše učence, tiste, ki hodijo v šolo 

sami. Za prvošolce je organizirano jutranje varstvo, če je potrebno varstvo ostalih učencev (2., 

3. razred) se starši oglasijo pri pedagoginji in se dogovorijo glede varstva. Vsi ostali se držijo 

zgoraj zapisanega. Na šoli smo namreč opazili, da so učenci ob prezgodnjem prihodu v šolo v 

garderobi razgrajali in povzročali škodo (npr. skrivanje in posledično izguba copat, uporaba 

mobilnih telefonov). Posebnega varstva oziroma dežurstva učiteljev pred poukom za starejše 

učence na šoli ne organiziramo. 

Gospa Tadeja Ivanušič je vprašala, zakaj se otrokom ne pove datuma pričetka interesne 

dejavnosti folklora, saj prijavljeni učenci hodijo vsak ponedeljek zjutraj čakat in je vse do 

danes ni bilo. Ravnateljica je pojasnila, da je mentorica trenutno še nepogrešljiva v vrtcu, ker 

poteka uvajalno obdobje. Ko se bodo vaje začele, bodo plesalci o tem obveščeni. 

Gospod Dalibor Sedmak je vprašal, kakšno IKT opremo uporabljamo na šoli, so to stacionarni 
računalniki, prenosniki, tablice. Ravnateljica je povedala, da vse od naštetega. Gospoda 
Sedmaka je zanimalo, ali so vse učilnice  non stop na internetu in učenci brskajo ali iščejo za 
potrebnimi podatki. Predstavil je, katere države so prepovedale uporabo brezžičnega omrežja 
v šolah in predlagal, da se staršem pošlje gradivo na to temo, kdor želi bo prebral. Zanimalo 
ga je tudi, koliko časa se dejansko uporablja WiFi za šolske, učne namene. Ali se WiFi izklaplja 
in kdaj. Ravnateljica je povedala, da omrežje ves čas deluje. Razvila se je debata na to temo. 
Gospod Sedmak je povedal, da ni vedno najbolje slepo slediti in uporabiti vsega, kar se pojavi 
na tehničnem področju. Misliti moramo na zdravje naših otrok. Zdravje je najbolj dragocena 
stvar na svetu. Obstajajo tudi druge možnosti: optika, stacionarni računalniki; učenci tako ne 
bi bili prikrajšani za sodoben način dela-zbiranja podatkov za pouk. Ravnateljica je rekla, da se 
bo natančneje pozanimala, kakšno je naše šolsko brezžično omrežje, morebitne nevarnosti le-
tega in poročala staršem. 
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Gospa Tadeja Ivanušič je postavila vprašanje, kdo je prisoten pri opravljanju kolesarskega 

izpita. Ravnateljica je povedala, da izpite z učenci opravlja mentorica kolesarskega krožka. 

Gospa Tadeja je predlagala, da se vključi Policijo ali redarsko službo ali prostovoljce, ki bi stali 

na določenih točkah. Ravnateljica je povedala, da se s policijo dogovarja mentorica, ima pa 

informacijo, da so bili policaji zadržani zaradi drugega dela. 

K točki 7 
Ravnateljica je predlagala, da ohranimo utečeno sodelovanje med svetom staršev in šolo. 

Zapisnik sestanka sveta staršev zapisnikar pošlje vsem članom v pregled, po določenem času 
se zapisnik z upoštevanimi pripombami objavi na spletni strani šole. 

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.  

 

Sestanek smo zaključili ob 19.30. 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednik sveta staršev: 

Anica Šimonka, ravnateljica                                                      Dalibor Sedmak 


