
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 
 
 
Šafarsko, 10. 10. 2016 
 

 
Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2016/2017, 
ki je bil 4. 10. 2016 ob 16.30 v zbornici šole. 

 
Prisotni: 
Jasna Jurkovič 
Andreja Makovec 
Natalija Baumgartner 
Tadeja Ivanušič 
Alen Angelov 
Olga Novak 
Karmen Rob 
Mirjana Zemljič 
Mag. Tadeja Ivezič 
Tihomir Pukšič 

 
Svojo odsotnost sta opravičila Jana Jerenec in Miro Cimerman. 
 
Predstavniki šole: Anica Šimonka, ravnateljica in Petra Donša, svetovalna delavka in pedagoška vodja 
vrtca. 
 
Dnevi red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Volitve predsednika sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev 
5. Obravnava poročila Letni delovni načrt Osnovne šole (v nadaljevanju: LDN OŠ) Razkrižje in 

vrtca za šolsko leto 2015/2016 
6. Obravnava in sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2016/2017 
7. Vprašanja, pobude in predlogi 
8. Razno 

 
K tč.1 

 
Sestanek je sklicala ravnateljica. Ugotovljena in potrjena je bila sklepčnost sveta staršev, saj se je 
sestanka udeležilo 10 staršev od 12. 
 
Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev. 
 
Sklep št. 2: Svet staršev v šolskem letu 2016/2017 se konstituira v naslednji sestavi: 

zap. št. ime in priimek predstavnik 

1. Jasna Jurkovič VVE 1-3 

2. Jana Jerenec VVE 2-4 

3. Andreja Makovec VVE 4-6 



4. Natalija Baumgartner 1. razred 

5. Tadeja Ivanušič 2. razred 

6. Alen Angelov 3. razred 

7. Olga Novak 4. razred 

8. Karmen Rob 5. razred 

9. Miro Cimerman 6. razred 

10. Mirjana Zemljič 7. razred 

11. Mag. Tadeja Ivezič 8. razred 

12. Tihomir Pukšič 9. razred 

 
 

K tč. 2 
 
Za predsednico sveta staršev je bila predlagana mag. Tadeja Ivezič. Drugih predlogov  ni bilo. Mag. 
Tadeja Ivezič je kandidaturo sprejela. Novoustanovljeni svet staršev je z vsemi glasovi (10 prisotnih) 
potrdil mag. Tadejo Ivezič za predsednico sveta staršev za šolsko leto 2016/2017. 
 
Sklep št. 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil mag. Tadejo Ivezič za predsednico sveta staršev 
v šolskem letu 2016/2017. 

 
K tč. 3 

 
Ravnateljica je predlagala spremembo dnevnega reda. In sicer 7. točka Šolski sklad. Spremenjen dnevni 
red je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  
 
Sklep št. 4: Svet staršev sprejme dnevni red v obliki: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Volitve predsednika sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev 
5. Obravnava poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2015/2016 
6. Obravnava in sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2016/2017 
7. Šolski sklad 
8. Vprašanja, pobude in predlogi 
9. Razno 

 
K tč. 4 

 
Na zadnji zapisnik v šolskem letu 2015/2016 ni bilo pripomb. Zapisnik so takratni člani elektronsko že 
potrdili, sedanji člani so ga potrdili.  
 
Sklep št. 5: Svet staršev sprejme zapisnik junijskega sestanka sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 v 
predlagani obliki. 
 

 
 
 



K tč. 5 
 
Ravnateljica je predstavila poročilo LDN OŠ Razkrižje za šolsko leto 2015/2016, Petra Donša, pedagoška 
vodja vrtca pa je predstavila poročilo LDN vrtca za šolsko leto 2015/2016. V poročilu ni bilo posebnosti, 
zato je bilo soglasno sprejeto. 
 
Sklep št. 6: Svet staršev je na osnovi podanega poročila ravnateljice in pedagoške vodje vrtca sprejel 
Poročilo LDN OŠ Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2015/2016. 

 
K tč. 6 

 
Ravnateljica je predstavila LDN osnovne ŠOLE za leto 2016/2017.  
 
Glavni cilji oz. naloge v šolskem letu 2016/2017 so: 
Šola se je priključila Mreži slovenskih zdravih šol. Glavna področja delovanja so: gibanje, zdrava 
prehrana in dobri medsebojni odnosi (duševno zdravje).  
Dolgoročni cilj, ki mu  šola sledi, je razvijanje bralne pismenost. Pa tudi naravoslovne, matematične 
in digitalne pismenosti. 
Na ravni šole bomo postopno uvajali elemente formativnega spremljanja v podporo učenju. 
 
Ostale aktivnosti v šolskem letu 2016/2017: 
Za boljši jutri naših otrok, zbiranje sredstev za šolski sklad, petek, 9. 12. 2016. 

Novost: v 2. razredu obvezni tuji jezik – nemščina; v 1. razredu je neobvezni tuji jezik – nemščina, 

izbrali so ga vsi učenci. 

Pristojno ministrstvo je dalo soglasje k oblikovanju skupine neobvezni izbirni predmet – šport z 11 

učenci, normativ je 12 učencev. 

Nova časovna razporeditev pouka: pouk začnemo ob 8.20. Od 7.30 do 8.15 predura. 

Govorilne ure: vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure.  
 
Jutranje varstvo je zagotovljeno od 6.10 do 8.10 ure. 
 
Podaljšano bivanje je urejeno v 1,52 oddelka. Izvaja se v dveh skupinah, ki se po 14.20 uri združita v 
eno.  
 
Dnevi dejavnosti so organizirani tako, da se v teh dnevih izvedejo zdravniški sistematični pregledi, 
zobozdravniški pregledi, prednost se daje aktivnostim, ki so povezane z našimi prednostnimi cilji in 
nalogami. 
 
Ekskurzije se bodo izvajale v okviru dni dejavnosti.  
Šola se povezuje z lokalno skupnostjo, sosednjimi šolami, različnimi strokovnimi službami, ZRSŠ… 
 
Interesne dejavnosti: šola daje prednost razvijanju zborovskega petja in folklorni dejavnosti. Folklorna 
dejavnost se izvaja za učence od 1. do 6. razreda. Starejšo skupino, vključeni učenci od 4. do 6. razreda, 
vodi zunanja izvajalka, gospa Klavdija Žabot.  
 
 



Pedagoška vodja vrtca je predstavila LDN VRTCA.  
 
V vrtcu delujejo trije oddelki: 

- heterogeni oddelek 1-3, 
- kombinirani oddelek 2-4, 
- heterogeni oddelek 4-6. 

 
Prednostna aktivnost: Narava naša učiteljica 
 
Ostale aktivnosti: 

- Mali sonček, 
- EKO nahrbtnik-zelena žabica, 
- Varno s soncem, 
- CICI Vesela šola, 
- Zdravje v vrtcu, 
- predšolska bralna značka, 
- Tradicionalni slovenski zajtrk »Od kod pride kruh?«, 
- vrtčevska knjižnica. 

 
Praznovanja in obeleževanja različnih dni 
 
Obogatitvene  in dodatne dejavnosti: 

- naravoslovje, 
- otroška folklorna skupina Vrtca Razkrižje, 
- dramski krožek, 
- mali sonček, 
- pravljične urice, 
- glasbene urice, 
- vrtec v naravi, 
- lutkovni abonma, 
- plesni tečaj, 
- abc športa, 
- plavalni tečaj, 
- glasbena ura za VVE, 
- glasbena delavnica za VVE. 

 
Pogovorne ure: vsak tretji torek v mesecu od 16.30 do 17.30. 
 
Oba letna delovna načrta sta bila soglasno sprejeta in sta del tega zapisnika ter sta objavljena na spletni 
strani šole.  
 
Sklep št. 7: Svet staršev na osnovi predstavitve ravnateljice in pedagoške vodje vrtca sprejme Letni 
delovni načrt Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2016/2017. 
 

K tč. 7 
 

Ravnateljica je predstavila delovanje in naloge šolskega sklada v skladu s 135. člen Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – 
popr.). Šolski sklad OŠ Razkrižje ima zapisana pravila delovanja šolskega sklada. Svet staršev je v skladu 
z zakonom in pravilnikom imenoval štiri predstavnike za upravni odbor šolskega sklada. Ti so: Natalija 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169


Baumgartner, Olga Novak, Andreja Makovec in Tihomir Pukšič. Ko bo svet šole predlagal tri 
predstavnike šole, bo svet staršev imenoval upravni odbor.  
 
Sklep št. 8: Predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada so: Natalija Baumgartner, Olga 
Novak, Andreja Makovec in Tihomir Pukšič. 
 

K tč. 8 
 
Olga Novak je vprašala ali likovni material nabavi šola, tako kot je bilo dogovorjeno. Ravnateljica je 
rekla, da je naročilo že bilo opravljeno. 
Olga Novak je izrazila pozitivno mnenje ob tem, da je učencem omogočeno gibanje že pred poukom – 
igre zunaj na igrišču. Pozdravlja izvajanje nagrajevanja dobrega vedenja, nadaljevati z delom in 
poudarjanjem moralnih vrednotah, osebnosti, medsebojne pomoči. Pri učencih je treba iskati močna 
področja. 
 
Tadeja Ivanušič je vprašala, kdaj in kateri starši so sprejeli, se strinjali s spremembo časovne 
razporeditve pouka. Ravnateljica je povedala, da so se o težavah v zvezi z organizacijo pouka s starši 
pogovarjali na sestanku sveta staršev, 16. junija 2016. Ravnateljica takrat ni želela govoriti o 
spremembi časovne razporeditve, ker še ni imela mnenja sodelavcev, zato svet staršev ni bil obveščen 
in ni sodeloval pri spremembi časovne razporeditve pouka, kar ni prav. Na strokovnih aktivih, 29. 6. 
2016, so se vsi strokovni delavci šole, brez izjeme, odločili za spremembo. Držali smo se zakonskih 
določil. Seveda vsaka sprememba na začetku prinese vznemirjenje, vsi, ki smo vpeti v šolski proces, 
smo se morali prilagoditi - učenci, učitelji in starši. Po prvem mesecu pouka učitelji ugotavljamo, da je 
bila to prava odločitev. Sicer pa je šola živa stvar; če bo potrebno, bomo kakšno stvar še prilagodili oz. 
jo poskušali izboljšati. 
 
Tadeja Ivanušič je vprašala, kako je z jutranjim varstvom. Ob kateri uri otrok še lahko pride v skupino 
jutranjega varstva. Ravnateljica je povedala, da je jutranje varstvo (v skladu s pravilnikom o normativih 
in standardih v OŠ) organizirano za učence 1. razreda. V primeru, da starši izrazijo potrebo, da se vključi 
otrok višjega razreda, se o tem dogovorijo s svetovalno delavko Petro Donša. Jutranje varstvo traja od 
6.10 do 8.10. Po 7.30 uri se v skupino jutranjega varstva otroci višjih razredov naj ne bi več vključevali. 
Na začetek pouka počakajo v avli šoli. V tem času je organizirano dežurstvo pred poukom. 
 
Karmen Rob je dodala, da so v šoli pravila, ki jih je  potrebno upoštevati. 
 
Alen Angelov je vprašal zakaj je judo zjutraj, ob ponedeljkih in petkih. Ponedeljek vsem ustreza, v petek 
pa so tudi interesne dejavnosti in učenci ne morejo biti pri dveh dejavnostih hkrati. Ravnateljica je 
razložila, da šola daje Športnemu društvu Prleška judo šola v uporabo prostore za dejavnosti, v katerih 
sodelujejo naši učenci. Dejavnost mora potekati izven obveznega pouka oziroma takrat, ko so učenci, 
vključeni v skupino, prosti. O tem se s predstavnikom društva dogovarjajo starši vključenih učencev. 
Šola seveda sodeluje pri usklajevanjih (urnik, zasedenost telovadnice). 
 
Natalija Baumgartner je povedala, da je bila delovna sobota-Festival zdravja en lep, prijeten, sončen 
dan.  
 
Ravnateljica je predstavila ščetkanje zob v šoli in poudarila, da bodo delavci ZD Ljutomer (dodala 
ravnateljica) v tem šolskem letu delala tudi nenapovedane kontrolne preglede pri učencih višjih 
razredov. Zobozdravstveni delavci ugotavljajo, da ustna higiena pri starejših učencih s prenehanjem 
ščetkanja pade. 
Mag. Tadeja Ivezič je predlagala, da bi si tudi učenci predmetne stopnje po obrokih v šoli umili zobe.  
Ravnateljica je odgovorila, da je težava v tem, ker se selijo iz razreda v razred. Na sestanku učiteljskega 
zbora se bodo o tem pogovorili. 



K tč. 9 
 

Ravnateljica je povedala, da je bil lanski način sodelovanja s svetom staršev zelo dober. Starši so pred 
sestanki ravnateljici poslali vprašanja, pobude… Želi si, da bi tako nadaljevali.  
 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 19.10. 
 
 
Zapisala:                                                                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Anica Šimonka, ravnateljica                                                           Mag. Tadeja Ivezič 


