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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 23. 10. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2017/2018, 

ki je bil 4. 10. 2017 ob 16.30 v učilnici ZGO/GUM. 

 

Prisotni: 

Nina Petovari, Klavdija Žabot, Jasna Ivanušič, Aleksandra Stamničar Veronik, Tadeja Ivanušič, Robert 

Ovsenjak, Metka Cimerman, Olga Vozlič, Suzana Muršič, Petra Škrlec in Ivan Ivezič. 

Svojo odsotnost je opravičila Saša Horvat Šimonka.  

 

Odsotna: 

Saša Horvat Šimonka 

 

Predstavnici šole: Anica Šimonka, ravnateljica in Petra Donša, svetovalna delavka in pedagoška vodja 

vrtca. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 

2. Volitve predsednika sveta staršev 

3. Sprejem dnevnega reda 

4. Imenovanje nadomestnega člana predstavnika staršev v svet šole OŠ Razkrižje 

5. Pregled poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2016/2017 

6. Podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2017/2018 

7. Vprašanja, pobude in predlogi 

8. Razno 

K točki 1 
 

Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev. 
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Sklep št. 2: Svet staršev v šolskem letu 2017/2018 se konstituira v naslednji sestavi: 

zap. št. ime in priimek predstavnik 

1. Nina Petovari VVE 1-3 

2. Klavdija Žabot VVE 2-4 

3. Saša Horvat Šimonka VVE 4-6 

4. Jasna Ivanušič 1. razred 

5. Aleksandra Stamničar Veronik 2. razred 

6. Tadeja Ivanušič 3. razred 

7. Robert Ovsenjak 4. razred 

8. Metka Cimerman 5. razred 

9. Olga Vozlič 6. razred 

10. Suzana Muršič 7. razred 

11. Petra Škrlec 8. razred 

12. Ivan Ivezič 9. razred 

 

K točki 2 

Za predsednico sveta staršev je bila predlagana Aleksandra Stamničar Veronik. Gospa Aleksandra 

Stamničar Veronik je kandidaturo sprejela. Novoustanovljeni svet staršev je z vsemi glasovi (11 

prisotnih) potrdil Aleksandro Stamničar Veronik za predsednico sveta staršev za šolsko leto 

2017/2018. 

Sklep št. 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Aleksandro Stamničar Veronik za predsednico. 

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

K točki 4 
Članici sveta šole gospe Nataliji Baumgartner preneha mandat zaradi prenehanja statusa njenemu 
otroku (predstavnica staršev vrtca). Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 
Razkrižje določa, da nadomestnega predstavnika staršev za svet šole izvoli svet staršev. Zdajšnji svet 
šole se je konstituiral 28. 2. 2016, mandat traja 4 leta. 
 
Sklep št. 4: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil in imenoval Nino Petovari za nadomestno 
članico predstavnico staršev v svet šole OŠ Razkrižje. 
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K točki 5 
Poročilo o delu šole  v šol. letu 2016/2017 je predstavila ravnateljica Anica Šimonka. 

Poročilo o delu vrtca v šol. letu 2016/2017 je predstavila pedagoška vodja vrtca Petra Donša. 

Svet staršev se je na osnovi podanega poročila ravnateljice in pedagoške vodje vrtca seznanil s 

Poročilom LDN OŠ Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2016/2017. 

K točki 6 
Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila LDN za šolo za šolsko leto 2017/2018, ki je bil predhodno 

poslan vsem članom sveta staršev v pregled. Poudarila je posebnost tega šolskega leta, to je 

kombinirani oddelek 5./6. razred. Ta oddelek je specifičen, 5. razred je razredna stopnja, 6. razred pa 

predmetna stopnja. V kombiniranem oddelku pouk za oba razreda poteka hkrati. Po Pravilniku o 

normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole oddelku pripada dodatnih 10 ur za 

ločeno poučevanje posameznih vsebin. Uspeli smo pridobiti soglasje Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport za dodatnih 5,5 ure. Pouk smo organizirali tako, da se pouk pri matematiki, 

slovenščini in družboslovju izvaja ločeno.  

Ravnateljica je predstavila dejavnosti, projekte, ki že tečejo, in tudi nove, v katere smo se vključili 

letos. Predstavila je cilje in naloge šole. 

Ga. Petra Donša, pedagoška vodja vrtca, je predstavila LDN za vrtec za šol. leto 2017/2018. 

Predstavila je sistematizacijo, program, aktivnosti in praznovanja. Izpostavila je prednostni področji v 

letošnjem šolskem letu: glasba in zdravje v vrtcu. Poudarila je, da bo vrtec v času poletnih počitnic 

zaprt dva tedna (zadnji teden julija in prvi teden avgusta).  

 

Sklep št. 5: Svet staršev na osnovi predstavitve ravnateljice in pedagoške vodje vrtca podaja pozitivno 

mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje 

za šolsko leto 2017/2018. 

 

K točki 7 

Gospa Nina Petovari je prenesla vprašanje staršev glede  zaprtja vrtca, od 23. 7. do 3. 8. 2018. Starše 

zanima ali vrtec lahko zagotovi varstvo za tiste otroke, katerih starši si v tem času ne morejo urediti 

dopusta ali kako drugače dobiti varstva za otroka. Vodja vrtca bo pretehtala možnosti in bomo 

poskušali najti rešitev. 

Gospa Nina Petovari je predlagala, da za Vrtec v naravi poskušamo, zaposleni in starši, zbrati oz. 
pridobiti čim več sponzorskih/donatorskih sredstev. 

Gospo Jasno Ivanušič je zanimalo ali je možno, da se učencem sadje ponudi vsak dan. Ravnateljica 
razloži, da sadje in zelenjavo ponudimo vsako sredo v okviru Šolske sheme, po četrti šolski uri. Letos 
bomo enkrat ne teden v okviru Šolske sheme ponudili tudi mleko in mlečne izdelke. Iščemo še 
dobavitelja. Sicer pa je malica po drugi šolski uri ob 9.55, kosilo pa ob 12.40. 
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Dodano je bilo s strani ravnateljice pojasnjeno še, da so sadje in zelenjava v okviru Šolske sheme 
financirani s strani Ministrstva za kmetijstvo in, da se nabavlja glede na razpoložljiva sredstva. 

Gospa Suzana Muršič prosi, da naj starši vzpodbujajo svoje otroke k skrbi za gradiva iz učbeniškega 
sklada. Nekateri učbeniki so počečkani, raztrgani. Gre za našo skupno lastnino, na katero je potrebno 
paziti. 

K točki 8 
Gospa Nina Petovari je predlagala, da se šola vključi v akcijo Marka Sorška Sokija, »20 za 20«. Podatki 

o akciji so na spletu. 

S strani Tadeje Ivanušič je bilo podano vprašanje glede stroškov, ki zaradi različnih aktivnosti 

nastanejo med letom. Predhodno bi morali biti z okvirnimi stroški seznanjeni straši po razredih, da ni 

potem med letom prevelik šok.  

Ravnateljica je povedala, da je stroškovnI načrt del LDN, v njem so zapisani predvideni stroški za 

posamezne dejavnosti, zapisan je tudi časovni okvir in sodelujoči razredi pri posamezni dejavnosti. 

Strokovni načrt je skupen za celo šolo.  

Pojasnjeno je tudi bilo,da pred vsako dejavnostjo straši prejmejo obvestilo o dejavnosti, v katerem je 

tudi možnost podaje soglasja starša za udeležbo otroka pri dejavnosti. Če je razlog za ne sodelovanje 

učenca ekonomski, šola pomaga s pridobitvijo sredstev in s tem omogoči učencu udeležbo.   

 

 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

Anica Šimonka, ravnateljica                                                Aleksandra Stamničar Veronik 

 


