
 
Datum: 16. 6. 2016 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

3. sestanka Sveta staršev OŠ Razkrižje v šolskem letu 2015/2016, ki je bil 16. 6. 2016 
ob 16.00 uri v zbornici. 

 
Prisotni: 
Denis Baumgartner 
Natalija Baumgartner 
Tadeja Ivanušič 
Alen Angelov 
Karmen Rob 
Tadeja Ivezič 
Tihomir Pukšič 
Anica Šimonka, ravnateljica. 

 
Opravičeno odsotni so bili: Kermek Marija, Olga Novak, Tina Turnšek, Metka Kuhar in Simona Horvat. 
 
 
Dnevi red: 

1. Potrditev zapisnika 2. sestanka 
2. Predlogi in pobude s strani staršev za šolsko leto za šolsko leto 2016/2017 
3. Razno 

 
 
Sestanek je sklicala predsednica Sveta staršev OŠ Razkrižje Tadeja Ivezič (v nadaljevanju: svet 
staršev). Ugotovljena in potrjena je bila sklepčnost, saj se je sestanka udeležilo sedem članov sveta 
staršev. Predsednica je predlagala dodatno točko dnevnega reda takoj za prvo, in sicer: 
 
Pregled sklepov in predlogov 2. sestanka.   
 
Predlog je bil sprejet, tako je nastala nova druga točka, druga je postala tretje, tretja pa četrta.  
 
Sklep 1: Spremenjen dnevni red člani sveta staršev potrdimo. 
 
 

K tč. 1 
 
 
Zapisnik 2. sestanka je bili elektronsko že potrjen, potrdimo še fizični izvod zapisnika.  
 
Sklep 2: Potrdi se zapisnik 2. sestanka z dne 18. 1. 2016. 
 

 
K tč. 2 

 
Pregledali smo sklepe in predloge 2. sestanka in ugotovili: 
 
Sklep 2016/2/3: Šola pripravi okviren stroškovnik za načrtovane dneve dejavnosti na začetku novega 
šolskega leta za tekoče šolsko leto. 
 
Ravnateljica nam je pojasnila, da se bo navedeno izvajalo, prva načrtovanja se začnejo po 27. juniju, 
zelo natančna pa konec avgusta.  
 
Sklep 2016/2/4: Ves likovni material priskrbi šola, stroški se porazdelijo enakovredno med vse 
učence. 



Učitelji preverjajo likovni material, ki se v tem šolskem letu ni porabil in se lahko uporabi v šolskem letu 
2016/2017. Naredili bodo seznam potrebnega likovnega materiala, ki se naročil s strani šole.  
 
Predlog iz 5. točke: Delo z nadarjenimi učenci 
Pedagoginja je v letu 2015/2016 peljala postopek za evidentiranje in nato postopek identifikacije 
nadarjenih otrok. 
 
 
Sklep 2016/2/5: Šola bo v prihodnjem šolskem letu več pozornosti posvetila možnostim udeležbe na 
tekmovanjih v okolici šole.  
Šola se v večjem obsegu udeležuje tekmovanj v okolici. Ravnateljica pove, da so se udeležili 
Cicibanijade, nato šahovskega tekmovanja. Nastal pa je problem, ker Občina Ljutomer ukinja ŠIM in 
se bo treba prilagoditi spremembam.  
 
Predlog iz 7. in 8. točke: Delitev hrane pri malici in kosilu v porcijah 
Ravnateljica in Anita Danč Ismajlovič sta govorili o tem predlogu, ga. Danč Ismajlovičeva je 
predlagala, da bi za začetek začeli z učenci predmetne stopnje, saj so pri učencih razredne stopnje 
zraven dežurni učitelji. 
 
Predlog iz 7. in 8. točke: Primernost jedilnika in količina hrane 
Na šoli ugotavljajo, da je čas kosila v rekreativnem odmoru, učenci na hitro opravijo kosilo z 
namenom, da še imajo nekaj od odmora. Razmišljajo še o enem dežurnem učitelju.  
Glede jedilnika je problem, ker je treba slediti smernicam zdrave prehrane, ki jih določa Nacionalni 
inštitut za nacionalno zdravje, saj imajo zagotovo dvakrat na leto inšpekcijsko kontrolo. Razmišljajo, da 
bodo na jedilnik dajali več jedi, ki jih otroci res jedo.  
 
 

K tč. 3 
 

Preden smo začeli s predlogi in pobudami, nam je ravnateljica predstavila Okrožnico-učbeniški skladi 
v letu 2016, z dne 18. 2. 2016, poslano z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  V okrožnici 
ministrstvo obvešča šole, da naj zaradi prenehanja veljave ali zaradi fizične obrabe zamenjajo 
učbenike (drugega in tretjega obdobja, za prvo obdobje v 2016/2017). Posledično so učitelji natančno 
pregledali ponudbo učbenikov (tudi delovnih zvezkov) in se odločili za tiste, ki jih ocenjujejo kot 
najboljše. 
 
Obravnavali smo sledeče predloge: 
 
Četrtošolci so pohvalili razredničarko za njeno strokovno delo. Ravnateljica bo razredničarki prenesla 
ustno pohvalo.  
 
Ravnateljica je predlagala, da lahko predloge in pobude pošljemo na e-naslov ravnateljice ali šole vse 
do 15. avgusta, ker bodo šele po 20. avgustu delali natančne načrte za prihodnje leto. 
 
Sklep 3: Šola bo sprejemala predloge in pobude tudi po e-pošti po koncu šolskega leta do 15. 
avgusta. 
 
Tadeja Ivanušič je predlagala, da se interesne dejavnosti izvajajo tako, da se ne bi prekrivale. 
Ravnateljica predstavi problem, ker se začne izvajati v prvem in drugem razredu neobvezni/obvezni 
izbirni predmet po dve uri, tako so štirje dnevi peto uro zasedeni. Otroški pevski zbor pa po izkušnjah 
ne more biti dve uri skupaj, ampak je bolje, da je razdeljen v dveh dnevih.  
 
Sklep 4: Na šoli bodo strmeli k neprekrivanju interesnih dejavnosti. 
 
Starši prosimo, da se učitelji držijo ure interesnih dejavnosti in naj ne zamujajo na uro.  
 
Sklep 5: Interesne dejavnosti naj se začnejo na predpisano uro in ne z zamudo.  
 
Starši predlagamo, da na koncu vsakega šolskega leta organizirate po razredih zaključni roditeljski 
sestanek, kjer se podrobno predstavi delo tekočega leta in plan za naslednje leto. Predvsem je to 



pomembno v razredih, kjer so izbirni predmeti. Otroci namreč prenesejo staršem informacijo, ki se jim 
zdi koristna, starši pa smo tisti, ki se moremo z otroci pogovoriti o vseh možnostih izbire v naslednjem 
letu. Naj ne bo izbira prepuščena le otroku.  
 
Sklep 6: Ob koncu šolskega leta izvajajte roditeljske sestanke po razredih. 
 
S strani staršev je bilo postavljeno vprašanje glede kuhinje. Ravnateljica je peljala postopek izbire 
najugodnejšega ponudnika hrane. Kuhinja bi naj ostala na OŠ Razkrižje, le izvajalec storitve ne bi bila 
OŠ Razkrižje, ampak zunanji izvajalec. To je bil predlog župana Občine Razkrižje Stanka Ivanušiča, 
predvsem zaradi znižanja stroškov. Prijavil se je le eden ponudnik, in sicer Sodexo. Predstavniki 
ponudnika, ravnateljica in župan so se sestali in preučili vse možnosti. Posebej so se sestali tudi 
predstavniki šole in občine. Ponudnik je na koncu odstopil z obrazložitvijo, da je OŠ Razkrižje 
premajhna za njih. 
 
Sklep 7: Kuhinja na OŠ Razkrižje ostaja v dosedanji organizaciji in obliki. 
 
Ravnateljica je potrdila, da se donatorji objavljajo na internetni strani šole. Donatorji, ki izrecno 
zahtevajo, da so neimenovani, so opredeljen pod drugi donatorji. 
Poudarila je, da so v petem razredu za šolo v naravi zbrali toliko sredstev, da ni potrebno nobeno 
plačilo s strani staršev. Predstavniki staršev petega razreda se razredničarki in vsem donatorjem 
zahvaljujemo za pomoč in sredstva.  
 
Sklep 8: Donatorji so objavljeni na šolski spletni strani. 

 
 

K tč. 4 
 

Pod razno smo predlagali, da se zapisniki sveta šole objavljajo na internetni strani šole.  
 
Sklep 9: Zapisniki sveta šole se objavljajo na internetni strani.  
 
Na podlagi 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov mora svet staršev podati soglasje k 
skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv. Prisotni na sestanku smo pregledali 
seznam po posameznih razredih in smo podali soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in 
ostalih učnih gradiv po posameznih razredih v šolskem letu 2016/2017. 
 
Sklep 10: Svet staršev OŠ Razkrižje soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih 
učnih gradiv za posamezni razred v šolskem letu 2016/2017. 
 
Glede na to, da so trije predstavniki staršev v Svetu šole OŠ Razkrižje člani sveta staršev, so nas 
zanimale ključne aktivnosti na zadnjem sestanku. Sklenili so, da se stranski vhod pri nekdanjem vrtcu 
zaklene. Vsi učenci 1. in 2. razreda grejo skozi glavni vhod. To so začeli izvajati 13. junija 2016. Ob 
tem je bila ravnateljica opozorjena, da je zaradi te spremembe zelo velika gneča ob 11.30 uri, ko 
pridejo starši po otroke.  
Sprejeli so nov cenik za najem šolske telovadnice in bo objavljen na internetni strani. 
Obravnavali so predlog občine glede preimenovanja šola.  
 
Na koncu se je predsednica zahvalila za zaupanje in dobro sodelovanje s člani sveta staršev in 
ravnateljici. Poudarila je, da so vidne spremembe v pravo smer, da pa še vedno obstajajo odprte 
zadeve, na katere smo in še vedno bomo opozarjali v dobro naših otrok, šole in kraja.  
 
Sestanek smo zaključili ob 17.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                             Predsednica sveta staršev: 
Tadeja Ivezič                                                            Tadeja Ivezič 
 

 


