
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

Šafarsko, 20. 4. 2017 

ZAPISNIK 

4. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, v ponedeljek 10. 4. 2017 ob 

16.30  uri v zbornici osnovne šole.  

Člani Sveta staršev: 

 Jasna Jurkovič 

 Jana Jerenec 

 Andreja Makovec 

 Natalija Baumgartner 

 Tadeja Ivanušič 

 Alen Angelov 

 Olga Novak 

 Karmen Rob 

 Miro Cimerman 

 Mirjana Zemljič 

 mag. Tadeja Ivezič 

 Tihomir Pukšič  
 
Predstavnica šole: Anica Šimonka, ravnateljica 
Predstavniki Občine Razkrižje: Stanko Ivanušič, župan, Nataša Slavič in Monika Holc, vabljeni k 
točki št. 2 

 
Odsotnost so opravičili: Jasna Jurkovič, Andreja Makovec, Alen Angelov, Miro Cimerman in 
Mirjana Zemljič 

 

Dnevni red:  
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Prihod otrok v vrtec in šolo 
3. Potrditev zapisnika 3. sestanka 
4. Pobude in predlogi staršev 
5. Razno 

 

 

K tč.1 

Sestanek je sklicala predsednica sveta staršev mag. Tadeja Ivezič. Ugotovljena in potrjena je bila 
sklepčnost sveta staršev, saj se jih je udeležilo 7 staršev od 12. Pozdravila je ravnateljico in 
predstavnike Občine Razkrižje. Dnevni red je bil spremenjen, 3. točko bomo obravnavali na 
naslednjem sestanku. 
 
Sklep št. 1:  
Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev. 

K tč.2 

Ravnateljica nas je 31.3.2017 pisno obvestila, da v ponedeljek, 3. 4. 2017, prične v ambulanti 
Zdravstvene postaje Razkrižje delovati stalni zdravnik družinske medicine. Obveščeni smo bili, da 
je uporaba obstoječega asfaltiranega parkirišča prednostno predvidena za uporabnike 
Zdravstvene postaje in Lekarne Špringer. V delovnem času ambulante in lekarne lahko za 



potrebe dostopanja do šole in vrtca z avtomobili koristimo zelenico pred šolo, kar je dogovorjeno 
z Občino Razkrižje. 
Glede na dejstvo, da je vhod vrtca in šole usmerjen proti asfaltnemu parkirišču, smo predstavniki 
sveta staršev zaznali problem, da rešitev parkiranja na zelenici ni primerna (predvsem v času 
dežja, snega...) in da bi se bilo potrebno o tej problematiki pogovoriti in to čimprej. Starši smo 
namreč obvestilo razumeli tako, da v času delovanja Zdravstvene postaje Razkrižje in Lekarne 
Špringer, ni možno parkirati na asfaltnem parkirišču.  
Županu smo tudi predstavili, da je največji problem staršem, ki morajo otroka fizično predati v 
šolo ali v vrtec, saj morajo avto parkirati in ga za nekaj časa zapustiti. 
Vnela se je burna razprava, na koncu pa so nas predstavniki občine prepričali, da smo starši 
narobe razumeli obvestilo in da obvestilo ni bilo mišljeno v smislu popolne prepovedi parkiranja 
na asfaltnem parkirišču. Nimamo niti izkušenj, kakšna bo dejanska obremenjenost parkirišča v 
času obratovanja zdravstvene postaje in lekarne. 
 
Ponovno smo jih opozorili na problem asfaltnega parkirnega prostora, saj otrok ne more nikamor 
stopiti, da bi bil varen pred drugimi avtomobili. Predlagali smo, da se odstrani okrasno grmičevje, 
ki je posajeno pred visoko ograjo, ki ločuje zelenico vrtca od parkirišča. Predlagali smo, da se 
prostor utrdi tako, da lahko otrok stopi na ta prostor, ki je fizično ločen z robnikom od parkirnega 
prostora. Predstavniki občine so nam rekli, da o tem prvič slišijo, pa čeprav jim je ravnateljica 
vedno po naših sestankih preko elektronske pošte poslala naše predloge. Opozorili so nas, da 
morajo o tem odločati predstavniki občinskega sveta in nato morajo dati vlogo na ministrstvo za 
spremembo, saj je to del projekta, katerega brez dovoljenja ne smejo spreminjati. Člani sveta 
staršev o tem nismo glasovali, vendar pa smo vsi prisotni, razen ene predstavnice, ki se je 
vzdržala, bili za to, da občina pristopi k temu dejanju. 
 
  
Sklep št. 2:  
Parkirišče na zelenici ostaja, starši pa lahko za namen šole in vrtca uporabljajo tudi 
asfaltno parkirišče.  

 

K tč.3 

Točko 3 smo prestavili na naslednji sestanek. 

K tč.4 

Jana Jerenec je postavila vprašanje na prošnjo Branka Makovca, na kak način so otroci 

zavarovani pred avti, parkiranimi na delu, kjer ni fizične pregrade, npr. robnik, ter avtu popustijo 

zavore in avto zdrsi na pešpot ali na igrišče? Odgovora ni dobila. 

K tč.5 

Nataša Slavič je predstavila digitalizacijo varnih poti. 

Olga Novak pohvalila delo in korekten odnos razredničarke 4./5. razreda. 

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.00 uri. 

 

Zapisnik sestavila:                                                                                  Predsednica sveta staršev: 
mag. Tadeja Ivezič                                                                                        mag. Tadeja Ivezič 


