
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

Šafarsko, 16. 6. 2017 

ZAPISNIK 

5. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje (v nadaljevanju: Svet staršev), 

v četrtek 15. 6. 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 
Odsotnost so opravičili: Tadeja Ivanušič, Andreja Makovec, Alen Angelov in Jasna Jurkovič 
 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. sestanka – korespondenčni, 3. in 4. sestanka 
3. Dosedanje delo v šolskem letu 2016/2017 
4. Predlogi za delo v šolskem letu 2017/2018 
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 8 staršev od 12. Predsednica je pozdravila vse 
prisotne in ravnateljico.  
 
Dnevni red je bil spremenjen in sicer smo dodali novo 5. točko, ki se glasi: 
5. Soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za posamezni razred v 
šolskem letu 2017/2018.  
 
Dosedanja 5. točka postanek 6. točka.  
Spremenjen in potrjen dnevni red je bil naslednji:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. sestanka – korespondenčni, 3. in 4. sestanka 
3. Dosedanje delo v šolskem letu 2016/2017 
4. Predlogi za delo v šolskem letu 2017/2018 
5. Soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 

razred v šolskem letu 2017/2018 
6. Razno 

 
 



Sklep št. 1:  
Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev, sprejet in potrjen je bil 
spremenjen dnevni red. 
 

K tč.2 

Zapisniki  2., 3. in 4. sestanka so soglasno potrjeni. 
 
 

K tč.3 

Svet staršev ugotavlja, da je bilo delo v šolskem letu 2016/2017 uspešno. Predsednica Sveta 
staršev pohvali in se zahvaljuje vsem delavcem šole, še posebej vsem, ki delajo v kombiniranih 
razredih. Ob tem ravnateljica poudari, da se v šole uvaja formativno spremljanje. To spremljanje 
od učencev zahteva aktivnosti, ki jih naši učenci v kombiniranih oddelkih v veliki meri že izvajajo, 
zaradi same kombinacije. Ob tem je pomembna strpnost, dobri odnosi. Če starši zaznamo 
problem, je potrebno takoj pristopiti do razrednika in se je potrebno z razrednikom temeljito 
pogovoriti.  
 
Učitelj Danijel Berden s šolskim letom 2016/2017 odhaja iz naše šole. Miro Cimerman se mu za 
delo z učenci zelo zahvaljuje.  
 
Karmen Rob se v imenu petošolcev učiteljici Bojani Pergar Stolnik zahvali za strokovnost, vodenje 
in empatijo s starši. Želi ji uspešno delo še naprej.  
 
Olga Novak se zahvali učiteljici Leonidi Šeruga za trud na področju šaha, saj učence vzpodbuja in 
tako je šah na šoli zopet zaživel. Svet staršev ugotavlja, da je za otroke udeležba na raznih 
tekmovanjih življenjsko pomembna izkušnja, saj se na ta način srečujejo z zmagami in porazi.  
 
Olga Novak pohvali folkloro, saj se je starejša skupina na folklorni reviji aprila v Ljutomeru uvrstila 
na regijsko tekmovanje, vendar se zaradi odsotnosti večine plesalcev (šola v naravi) le-tega niso 
mogli udeležiti. Folkloristi pa se bodo z isto koreografijo predstavili na prireditvi Druži naju ples in 
petje na Razkrižju v mesecu septembru 2017.  
 
Zahvala ravnateljici za dobro sodelovanje.  
 
Izpostavljena je bila valeta pod vodstvom učiteljice Anite Danč Ismajlovič, zahvala učiteljici in 
staršem, ki so sodelovali pri njeni organizaciji. Bilo je nepozabno.  
 
 

K tč.4 

Za šolsko leto 2017/2018 predlagamo: 
 
- da šola izbere takšno časovno ureditev, da bo prijazna za starše in otroke, predlagamo 7.30 uro,  
- udejstvovanje na tekmovanjih, 
- doseganje 100% bralne značke v vseh razredih, 
- računalniški krožek, kjer bi se učenci spoznali z osnovami programiranja ali z osnovami urejanja 
dokumentov… 
- da  gredico vrtca prevzame šola, 
- da se urnik pripravi tako, da bi bilo v enem dnevu čim manj različnih predmetov, na ta način bodo 
namreč učenci nosili lažje torbe. Učenci, ki so suhi, namreč težko nosijo težko torbe.  
 
Ravnateljica nas seznani, da se projekt Zdrava šola nadaljuje v naslednjem šolskem letu in da bo 
pohod na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica organiziran v jeseni 2017. 
 



K tč.5 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS št: 43/2002, 
65/2007, 37/2010, 41/2013 in 34/2015) je Svet staršev pregledal skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv po posameznem razredu.  
Tako starši po posameznih razredih plačajo naslednje zneske delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv: 
1. razred – brezplačno (37,95 EUR) 
2. razred – 47,95 EUR 
3. razred – 66,95 EUR 
4. razred – 87,75 EUR, z neobveznim izbirnim predmetom 102,65 EUR 
5. razred – 79,50 EUR, z neobveznim izbirnim predmetom 94,40 EUR  
6. razred – 88,30 EUR, z neobveznim izbirnim predmetom 103,20 EUR 
7. razred – 102,22 EUR  
8. razred – 120,87 EUR  
9. razred – 68,85 EUR  
 
Sklep 2: Svet staršev OŠ Janeza Kuharja Razkrižje daje soglasje k skupni nabavni ceni delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2017/2018. 

 

K tč.6 

Predsednica se zahvali za dobro sodelovanje s člani Sveta staršev in s predstavniki osnovne šole, 
še posebej z ravnateljico.  

Vsi člani Sveta staršev prosimo delavce šole, starše in ostale udeležene v učnem sistemu, da se 
vsak naš predlog obravnava kot dobronameren. Opažamo, da smo predstavniki negativno 
izpostavljeni in bo vedno težje dobiti predstavnika staršev iz posameznega razreda, ki bo član 
Sveta staršev.  

Predsednica šolskega sklada Natalija Baumgartner nas je obvestila, da so z organizatorji 
prireditve, ki poteka vsako leto 15. avgusta v Šprincu, dogovorjeni za izvedbo srečelova. Izkupiček 
bo namenjen za nove folklorne obleke za otroke vrtca in šola. Za pomoč pri izvedbi prosimo 
vse starše. 

Tadeja Ivanušič je v imenu staršev 2. razreda preko elektronske pošte predlagala, da šola poišče 
drugega fotografa, ker niso zadovoljni s kvaliteto in ne s ceno. Tega problema ostali člani Sveta 
staršev nismo zaznali. Ga. Marija Tivadar se je namreč vedno pripravljena pogovoriti o kvaliteti in 
slike tudi popraviti, če starši niso zadovoljni, le povedati ji je treba. Glede cene pa smo ugotovili, 
da ima tudi en drug ponudnik isto ceno. Šoli smo predlagali, da za naslednje leto poiščejo dva 
ponudnika, eden od njih naj bo zagotovo domači fotograf.   
 

Tihomir Pukšič se je v svojem imenu in v imenu Mire Šarčevič zahvalil ravnateljici, kuharici in 
tajnici za pomoč pri pripravi valete. V imenu vseh staršev razredničarki 9. razreda Aniti Danč 
Ismajlovič, vsem učiteljem za podano znanje in za usmerjanje v življenje in ostalim delavcem šole. 
Ocenjuje, da je bila valeta zelo dobro organizirana, kar so potrdili ostali člani, ki so bili na valeti. 
Pogostili so namreč vse, ki so prišli na valeto (babice, dedke, osmošolce, delavce šole itd). Zelo 
vesel pa je dejstva, da so učenci, učitelji in starši ostali skupaj vse do konca. Zahvalil se je za 
zaupanje, da je bil štiri leta član Sveta staršev. 
 

Olga Novak se je zahvalila tudi predsednici sveta staršev. 
 

Zapisnik 5. sestanka smo člani sveta staršev, ki smo bili prisotni na sestanku, potrdili elektronsko.  
 

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 

Zapisala:                                                                                                Predsednica sveta staršev: 
mag. Tadeja Ivezič                                                                                        mag. Tadeja Ivezič 


