
 
Datum: 19. 10. 2015 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

1. sestanek Sveta staršev OŠ Razkrižje v šol. letu 2015/2016, ki je bil 8. 10. 2015 ob 
16.00 uri v zbornici. 

 
Prisotni: 
Marija Kermek 
Denis Baumgartner 
Natalija Baumgartner 
Tadeja Ivanušič 
Alen Angelov 
Olga Novak 
Karmen Rob 
Tina Turnšek 
Metka Kuhar 
Tadeja Ivezič 
Tihomir Pukšič 
Simona Horvat 
 

 
Vsi povabljeni so bili prisotni. 
 
Predstavniki šole: Anica Šimonka, ravnateljica in Petra Donša, pedagoginja. 
 
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 LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2014/2015 
6. Obravnava in sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2015/2016 
7. Vprašanja, pobude in predlogi 
8. Razno 

 
 

K tč.1 
 
Sestanek je sklicala ravnateljica. Ugotovljena in potrjena je bila sklepčnost sveta staršev, saj so se 
sestanka udeležili čisto vsi povabljeni (12 prisotnih). Dnevni red je bil soglasno sprejet.   
 
 

K tč. 2 
 
Za predsednika so bili predlagani naslednji kandidati:: Tihomir Pukšič, Tadeja Ivanušič, Karmen Rob, 
Denis Baumgartner, Natalija Baumgartner in Tadeja Ivezič. Tihomir Pukšič je predlagal, naj 
predsedovanje prevzame Tadeja Ivezič, saj je to vlogo opravljala že lansko šolsko leto. Denis 
Baumgartner je predlagal nekoga, ki je bil v svetu staršev v prejšnjem mandatu. Vsi predlagani 
kandidati, razen Tadeje Ivezič, so se kandidaturi odrekli. Kandidaturo je sprejela obstoječa 
predsednica sveta staršev Tadeja Ivezič. Novoustanovljeni svet staršev je z vsemi glasovi (12 
prisotnih) ponovno potrdil Tadejo Ivezič za predsednico sveta staršev za šolsko leto 2015/2016. 
S ponovno izvolitvijo je vodenje seje prevzela stara/nova predsednica sveta staršev.  
 
Sklep 1: Predsednica sveta staršev za šolsko leto 2015/2016 pri OŠ Razkrižje je Tadeja Ivezič. 
 

 



K tč. 3 
 
Dnevni red je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  
 
 

K tč. 4 
 
Na zadnji zapisnik v letu 2014/2015 ni bilo pripomb. Zapisnik so takratni člani elektronsko že potrdili, 
sedanji člani so ga potrdili.  
 
Sklep 2: Potrdi se zapisnik 3. sestanka sveta staršev z dne 21. 4. 2015. 

 
 

K tč. 5 
 
Ravnateljica je predstavila poročilo LDN OŠ Razkrižje za šolsko leto 2014/2015, Petra Donša, 
pedagoška vodja vrtca pa je predstavila poročilo LDN vrtca za šolsko leto 2014/2015. V poročilu ni bilo 
posebnosti, zato je bil soglasno sprejet. 
 

 
K tč. 6 

 
 
Ravnateljica je predstavila LDN osnovne ŠOLE za leto 2015/2016.  
 
Šola sledi dolgoročnemu cilju razvijanje bralne pismenosti.  
 
Glavne aktivnosti v šolskem letu: 

- slovesna otvoritev prenovljene šolske zgradbe in prizidka vrtca, 
- obeležitev 50-letnice bralne značke na šoli, 
- obeležitev 80-letnice prihoda Janeza Kuharja na Razkrižje, 
- obeležitev 45-letnice delovanja dislociranega oddelka Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer 

na Razkrižju, torek 17. maj 2016 ob 18.30 uri. 
 
Govorilne ure: vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure.  
 
Jutranje varstvo je zagotovljeno od 5.50 do 7.50 ure. 
 
Podaljšano bivanje je urejeno v 1,6 oddelka. Izvaja se v dveh skupinah, ki se po 14.00 uri združita v 
eno.  
 
Ekskurzije bodo v okviru dnevov dejavnosti.  
 
Interesne dejavnosti: šola daje prednost razvijanju zborovskega petja in folklorni dejavnosti. 
Folklorna dejavnost se izvaja za učence od 1. do 5. razreda. V tem šolskem letu je Kulturno-umetniško 
društvo Razkrižje povabilo učence predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) k sodelovanju v njihovi 
folklorni skupini, saj šola ne izvaja folklore za to starostno skupino.  
 
Svet šole: članica sveta šole kot predstavnica staršev Božica Ceković Budinski je umrla, zato je svet 
šole obvestil predsednico sveta staršev Tadejo Ivezič o morebitni izvolitvi novega predstavnika. 
Aktivnosti na obeh svetih v lanskem šolskem letu so bile zaključene. V začetku januarja 2016 se 
oblikuje nov svet šole, zato svet staršev v skladu z zakonom več ni dolžan predlagati nadomestnega 
člana po umrli članici.  
 
Ravnateljica je ponovno poudarila, da si od staršev želi, da bi težave, ki nastanejo reševali po poti 
učitelj, pri katerem so nastale težave – razrednik otroka, ki ima težave – svetovalna delavka – 
ravnateljica.  
Velikokrat se namreč zgodi, da razrednik sploh ne ve, da starši vzpostavijo kakšno težavo.  
 
 



Pedagoška vodja vrtca je predstavila LDN VRTCA.  
 
Program v vrtcu temelji na nacionalnem programu Kurikulum za vrtce. 
 
V vrtcu sta dva in pol oddelka: 

- heterogeni oddelek 1-3 
- heterogeni oddelek 3-5 
- heterogeni oddelek 4-6 

 
Združevanje skupin: od 6.00 do 7.00 in ob 14.45. do 15.30 
 
Prednostna aktivnost: razvijanje govorno-jezikovnih zmožnosti otrok 
 
Ostale aktivnosti: 

- svetovni dan jezikov in kulinarike 
- mali sonček 
- eko nahrbtnik – zelena žabica 
- varno s soncem 
- cici vesela šola 
- zdravje v vrtcu 
- predšolska bralna značka 
- teden vseživljenjskega učenja 
- tradicionalni slovenski zajtrk 

 
Obogatitvene  in dodatne dejavnosti: 
-  naravoslovje  

- otroška folklorna skupina  
- 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 4: Svet staršev poda pozitivno mnenje k LDN šole in vrtca za leto 2015/2016. 
 
 
 

K tč. 7 
 

 Tadeja Ivezič je predlagala razširjen seznam knjig za bralno značko, saj so se pri isti 
generaciji v dveh letih pojavile iste knjige. Glede na to, da je razvijanje bralne pismenosti 
prioriteta na šoli, pričakujemo seznam, ki bo razširjen z izborom knjig  tudi iz drugih knjižnic in 
ne samo iz šolske. S predlogom so se strinjali vsi člani, podrobno utemeljitev pa je podala tudi 
Olga Novak. 

 Metka Kuhar je opozorila na boljšo organizacijo glede prevozov otrok v primeru prevzemanja 
priznanj ali drugih aktivnosti izven šole. 

 Karmen Rob zanimajo spletne učilnice, če pa te niso možne pa vsaj obveščanje preko bloga. 

 Tadeja Ivanušič je predlagala bolj jasna obvestila staršem otrok razredne stopnje  (iz obvestila 
v tednu otroka niso točno vedeli kaj se bo odvijalo in kaj ne). 

 



 
K tč. 8 

 
 
Pod razno smo obravnavali naslednje: 

- Ravnateljica je opozorila, da poteče mandat članom sveta šole 19. 1. 2016. Svet staršev mora 
izvoliti tri predstavnike staršev v svet šole. Dogovorili smo se, da svet staršev začne z 
aktivnostmi v drugi polovici novembra 2015. 

- Na šoli se zraven starega papirja zbirajo tudi plastični zamaški in prazne kartuše. 
- Člani sveta staršev smo določili termin sestankov, in sicer četrtek ob 16.30 uri . 

 
Sklep 4: Svet staršev bo začel s postopkom izvolitve predstavnikov v svet šole v drugi polovici 
novembra 2015. 
 
Sklep 5: Šola zbira stari papir, plastične zamaške in prazne kartuše. 
 
Sklep 6: Sestanki sveta staršev bodo ob četrtkih ob 16.30 uri. 
 
 
 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 17.30, ker je bil ob navedeni uri sklican že sestanek sveta 
šole. 
 
 
 
Zapisala:                                                                             Predsednica sveta staršev: 
Tadeja Ivezič                                                            Tadeja Ivezič 
 

 


