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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 5. 2. 2018 

 

 

Z A P I S N I K 

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

ki je bil 1. 2. 2018 ob 16.30 v zbornici Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

 

Prisotni: 

Nina Petovari, Klavdija Žabot, Saša Horvat Šimonka, Jasna Ivanušič, Aleksandra Stamničar Veronik, 

Tadeja Ivanušič, Metka Cimerman in Olga Vozlič. 

Svojo odsotnost sta opravičila: Ivan Ivezič in Suzana Muršič 

Odsotna: Robert Ovsenjak in Petra Škrlec. 

Predstavnica šole: Anica Šimonka, ravnateljica 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled sklepov iz prvega sestanka v šolskem letu 2017/2018 
3. Vprašanja, pobude in predlogi 
4. Razno 

 

Uvodoma je predsednica Aleksandra Stamničar Veronik pozdravila vse prisotne in predlagala, da se 

dnevni red dopolni, in sicer se za dnevno točko št. 2 doda nova 3. točka seznanitev s potrebno 

zamenjavo članice sveta staršev, ostali dve točki se ustrezno preštevilčita.  

 

Spremenjeni dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled sklepov iz prvega sestanka v šolskem letu 2017/2018 
3. Seznanitev s potrebno zamenjavo članice sveta staršev 
4. Vprašanja, pobude in predlogi 
5. Razno 

 

 



Stran 2 od 4 
 

K točki 1 

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

Sklep št. 2: Spremenjeni dnevni red se potrdi.   

 

K točki 2 

Predsednica je prebrala in s tem ponovno seznanila vse prisotne s sklepi, ki so bili sprejeti na 

prejšnjem sestanku sveta staršev. 

K točki 3 
Predsednica sveta staršev nas je seznanila z potrebno zamenjavo članica sveta staršev Nino Petovari, 

ki je bila določena kot predstavnica staršev VVE 1-3 let, zaradi tega ker je njen  otrok bil premeščen v 

srednjo skupino vrtca. Dogovorjeno je bilo, da ga. Nina Petovari, ki ima kontakte vseh staršev te 

najmlajše skupine v vrtcu obvesti vse starše, da sami med sabo čimprej izberejo novega predstavnika.     

 

Sklep št. 3: Nina Petovari obvesti vse starše otrok VVE 1-3, da sami izmed sebe čimprej izberejo 

novega predstavnika.  

K točki 4 

 
Predsednica je predstavila pobudo članice Suzane Muršič, ki je opravičila svojo odsotnost, in sicer 
predlagano je bilo, da v primeru, ko se organizirajo šole v naravi, plavalni tečaji in druge dejavnosti, ki 
so plačljive, razmisli o možnosti plačila na obroke, kot je to urejeno v drugih šolah.  
Ravnateljica Anica Šimonka je povedala, da se je o tem razmišljalo že sedaj, ko imajo v načrtu 
smučanje in da bodo navedeni predlog upoštevali.  
 
Saša Horvat Šimonka je kot predstavnica starejše skupine vrtca prenesla nekaj vprašanj staršev, in 
sicer: 
1. Staršem ni bilo všeč, da se jih o darilih za Božička ni prej vprašalo, glede na to, da jih je bilo 
potrebno plačati. Starši mislijo, da bi jih bilo potrebno vprašati, ali res želijo, da se otoke obdari, ko že 
tako ali tako dobijo preveč daril. Poleg tega se jim je zdelo, da je bila vrednost darila manjša kot deset 
evrov. 
Ravnateljica je glede navedenega povedala, da je pred leti bil v proračunu Občine Razkrižje predviden 
določen znesek za obdaritev otrok. V proračunu za lansko leto oz. šolsko leto 2017/2018 znesek 
namenjen za obdaritev otrok sploh ni bil predviden. Osnovna šola pa sredstev za namen obdaritve 
otrok nima. Nadalje je povedala, da so se zbirale ponudbe za darila glede na starost otrok in se je pri 
izbiri daril gledalo na to, da so le-ta didaktična primerna za otroke tiste starosti, katerim so bila 
namenjena in nenazadnje primerne kvalitete. Tako so otroci rojeni leta 2012 in 2013 dobili ustvarjalni 
komplet z voščenkami za tekstil in eno bombažno vrečko ter škarje, otroci rojeni leta 2014 in 2015 so 
dobili sestavljanko morske živali in otroci rojeni leta 2016 pa sestavljanko v kockah. Vsi otroci pa so 
dobili 2 pomaranči, 100% sok 2dl in bobipalčke. Kolikšna je končna vrednost daril ne more še 
povedati, ker nima računa ponudnika Mercator, kjer so se nabavile pomaranče, sok in bobipalčke. 
Vrednost vseh daril pa je presegla deset evrov in bo razliko pokrila osnovna šola.  
Starši so predlagali tudi, da se samo obdarovanje v bodoče ukine in se pripravi samo kakšna 
predstava za otroke ali kaj podobnega.  
Ga. Metka Cimerman je podala mnenje, da iz izkušenj lahko pove, da ukinitev daril ni dobra ideja, saj  
otroci vejo, da božiček nosi darila in darila tudi pričakujejo. Predlagala je, da se lahko dajo skupinska 
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darila za vsako skupino otrok posebej in se otroci s temi darili igrajo potem v vrtcu. Otrokom, ki pa 
vrtca ne obiskujejo pa se pripravi simbolično darilo za vsakega posebej.   
Jasna Ivanušič je predlagala, da bi se mogoče v manjšem znesku nabavil material in bi starši sami 
naredili darila za svoje otroke.   
Ravnateljica je povedala, da se bo za prihodnje obdarovanje o tem razmislilo in bodo poskušali najti 
najprimernejšo rešitev.  
 
2. Kako bo v prihodnje s prevozom otrok v šolo, kjer se nikakor ne more zagotoviti varna pot (Šprinc, 
Kopriva)? Po zakonu imajo učenci od drugega razreda dalje pravico do brezplačnega prevoza glede na 
oddaljenost svojega prebivališča, samo na podlagi ugotovitve pristojnega organa za preventivo v 
cestnem prometu, če navedeni organ ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Glede na 
navedeno prevoz ne bi smel biti ukinjen. 
Ravnateljica je povedala, da glede ukinitve prevozov s strani Občine Razkrižje ni bilo nobenega 
obvestila. Je pa se o navedeni temi pogovarjala z uradnico občine Natašo Slavič, ki ji je povedala, če 
bo prišlo do ukinjanja šolskih prevozov, bo to postopoma, v dogovoru med občino, šolo in starši. 
 
3. Ali bi lahko šola pripravila dopis za donacijo podjetij za Vrtec v naravi, da bi se znižali stroški 
staršem? 
Ravnateljica je povedala, da je bila takšna praksa do sedaj in da bodo dopis pripravili.  
Jasna Ivanušič je predlagala, da se naj da navedeni dopis na oglasno desko v neko mapo v več izvodih, 
da si jih starši, ki redno spremljajo oglasne deske lahko vzamejo ali pa v predalčnik vsakega otroka. 
 
Nadalje je ravnateljica seznanila prisotne še s predlogom, ki ga je na prejšnjem sestanku podala Nina 
Petovari, in sicer: akcija Marka Sorška Sokija »20 za 20«. Akcijo so s strani šole pregledali in se vpisali 
na listo. Podrobnosti akcije najdemo na spletni strani.  
 
Na osnovno šolo smo dobili ponudbo Glasbene šole Ljutomer za ogled baletne predstave »Gozdna 
vila«, za katero je vstopnina 3 evre. Baletna predstava je primerna za otroke druge in tretje triade (od 
4. do 9. razreda). Starši so bili enotnega mnenja, da kulture ni nikoli preveč in da cena prav tako ni 
visoka, zato so se strinjali, da se ogled baletne predstave omogoči. Prav pa je tudi, da se udeležimo 
prireditev, predstav v domačem okolju in s tem podpiramo delo ustvarjalcev. 
 
Ravnateljica je pohvalila šolski parlament, ki je bil 1. 2. 2018, povedala je, da je ponosna na naše 
učence.  Povedala je tudi, da je bila redovalna konferenca in da je večina dejavnosti, ki so plačljive, že 
opravljena.  
Glede zaprtja vrtca v času letnih dopustov (zadnji teden julija in prvi teden avgusta) je ravnateljica 
povedala, da če se bodo pojavile potrebe po organiziranju varstva, ga bo vrtec zagotovil.  
 
Jasna Ivanušič je predlagala da je problem v prvem in drugem razredu v jutranjem in popoldanskem 
varstvu, ko so otroci obeh razredov skupaj. Otrokom prvega razreda ni dovoljeno prinašati igrač v 
šolo, otrokom drugega razreda pa je. Ravnateljica je povedala, da lahko otroci drugega razreda 
igrače, ki jih prinesejo s sabo le-te uporabljajo samo v svojem razredu pri svoji učiteljici in da bo na 
problem opozorila obe učiteljici.  
 
Tadeja Ivanušič je predlagala, da se vnaprej seznani starše s približno ceno prevoza, saj je le-ta 
največkrat dražji od samih vstopnin in drugih stroškov. Prav tako je predlagala, da otroke v nižjih 
razredih učitelj en dan prej spomni, da drugi dan gredo npr. na izlet. Saj ti manjši otroci to še vedno 
pozabijo in jih potem starši neprimerno oblečejo in obujejo.   
 
Klavdija Žabot je izpostavila tudi povišanje cene vrtca s strani občine. Ravnateljica je povedala, da so 
se s povečanjem cen soočali tudi drugi vrtci, saj so se sprostili varčevalni ukrepi v javni upravi, pa tudi 
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vsi ostali stroški se višajo. Povišanje vrtca je bilo dogovorjeno med občino in šolo in je zdaj prvič po 
letu 2013.  
Nadalje je bilo postavljeno vprašanje zakaj je za vse starostne skupine otrok določena enotna cena? 
Ravnateljica je povedala, da je ta način enotne cene za vse starostne skupine otrok v vrtcu določen že 
nekaj let nazaj. Preverila pa bo in nas naknadno seznanila, kateri so bili razlogi za takšno določitev.  
 
K točki 5 
Na koncu je predsednica predlagala, da bi se vabila za sestanek sveta staršev pošiljala samo 
elektronsko in ne več še fizično. Vsi prisotni so se z navedenim predlogom strinjali.  
 
Sklep št. 4: Vabila se članom sveta staršev pošiljajo samo elektronsko.  
 

Zapisala:                                                                                                      

Aleksandra Stamničar Veronik 


