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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 26. 10. 2020 

 

Z A P I S N I K 

1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2020/2021, 

ki je bil 22. 10. 2020 ob 16.30. 

Sestanek je potekal na daljavo v obliki videkonference, Google Meet. 

 

Prisotni: 

Melani Jurkovič, Katja Ohman Novak, Klavdija Žabot, Marija Kašić, Andreja Makovec , Jasna 
Ivanušič, Tihomir Pukšič, Špela Hribar, Aleksandra Belovič in Branko Wolf. 
 
Odsotni: 

Svojo odsotnost sta opravičila Tanja Rozmarič in Matjaž Mlinarič. 

 

Prisotni predstavnici šole: Anica Šimonka, ravnateljica in Petra Donša, svetovalna delavka in 
pomočnica ravnateljice vrtca pri osnovni šoli 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Volitve predsednika sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Pregled poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/2020 
5. Podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2020/2021 
6. Vprašanja, pobude in predlogi 
7. Razno 

K točki 1 
 

Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev.  

Sklep št. 2: Svet staršev v šolskem letu 2020/2021 se konstituira v naslednji sestavi: 

Zap. št. Predstavnik Ime in priimek 

1. VVE 1-3 Melani Jurkovič 

2. VVE 2-5 Katja Ohman Novak 

3. VVE 4-6 Matjaž Mlinarič 
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4. 1. razred Klavdija Žabot 

5. 2. razred Marija Kašić 

6. 3. razred Andreja Makovec  

7. 4. razred Jasna Ivanušič 

8. 5. razred Tihomir Pukšič 

9. 6. razred Špela Hribar 

10. 7. razred Aleksandra Belovič 

11. 8. razred Branko Wolf 

12. 9. razred Tanja Rozmarič 

 

K točki 2 

Ravnateljica je uvodoma predstavila pristojnosti in naloge sveta staršev. Za predsednico sveta 
staršev je bil predlagana Marija Kašić. Gospa Marija Kašić je kandidaturo sprejela. 
Novoustanovljeni svet staršev je z vsemi glasovi (10 prisotnih) potrdil gospo Marijo Kašić za 
predsednico sveta staršev za šolsko leto 2020/2021. 

Sklep št. 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil gospo Marijo Kašić za predsednico 
sveta staršev za šolsko leto 2020/2021. 

K točki 3 
Ravnateljica je predlagala, da se pod točko 4. doda Poročilo o delovanju šolskega sklada. 

Ostale točke se smiselno premaknejo. 

Dopolnjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Dnevni red je: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Volitve predsednika sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delovanju šolskega sklada 

5. Pregled poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/2020 
6. Podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2020/2021 
7. Vprašanja, pobude in predlogi 
8. Razno 

K točki 4 
Ravnateljica je prebrala poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020, 

ki ga je pripravila predsednica upravnega odbora šolskega sklada gospa Natalija 

Bqaumgartner. Poročilo: 
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Upravni odbor šolskega sklada OŠ Janeza Kuharja Razkrižje si je v šolskem letu 2019-2020 
prizadeval predvsem dokončati izdelavo folklornih oblek. 29. 11. 2019 je bil izveden Božični 
bazar in prireditev za Boljši jutri naših otrok. Izdelanih je bilo še zadnjih 24 folklornih oblek za 
mlajšo skupino osnovnošolcev, 1 za starejšo skupino in nekaj popravil (plesalci so zrasli). 

Občina Razkrižje je šolskemu skladu namenila neporabljena sredstva za šolski prevoz, v znesku 
2.000 EUR, katerih del se je namenil za folklorne obleke, preostanek pa za IKT opremo, 
nabavljeni v sklopu projekta SIO 2020.   

Finančno poročilo 

Prilivi: Zbrana sredstva na Božičnem bazarju in prireditvi Za boljši jutri naših otrok so 1.957,22 
EUR, KUD Sv. Jeronim Štrigova s prireditvijo »Štrigova Razkrižju« daroval 600,00 EUR, Olga 
Novak darovala 20,00 EUR, Občina Razkrižje donirala 2.000,00 EUR. 

Stroški: Dolg za folklorne obleke iz maja 2019 (obleke za skupino otrok iz vrtca in mlajšo 
skupino učencev OŠ) je bil 1.606,45 EUR, stroški za izdelavo in dokončanje oblek mlajše 
skupine učencev OŠ so bili 2.352,60 EUR, stroški IKT opreme SIO 2020 so bili 599,47 EUR. 

Prilivov skupaj je bilo 4.577,22 EUR, stroškov 4.558,52 EUR, tako da ostane 18,70 EUR 
prihodkov. 

K točki 5 
Poročilo o delu šole  v šolskem letu 2019/2020 je predstavila ravnateljica Anica Šimonka. 

Poročilo o delu vrtca v šolskem letu 2019/2020 je predstavila pomočnica ravnateljice vrtca pri 
osnovni šoli Petra Donša. 

Svet staršev se je na osnovi podanega poročila ravnateljice in pomočnice ravnateljice vrtca pri 
osnovni šoli seznanil s Poročilom LDN OŠ Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 
2019/2020. 

K točki 6 
Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila LDN za šolo za šolsko leto 2020/2021. Glavni 
poudarki: 

- Načrtovanje je bilo močno zaznamovano s pojavom virusa SARS-CoV-2 in širjenjem bolezni 
covid19, upoštevanje priporočil in navodil zapisanih v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v 
Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19. Publikacija je nastala v sodelovanju 
MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ. 

- Devet (9) samostojnih oddelkov. 
- Poudarek na kakovostno izpeljanem pouku. 
- Vključenost v projekte, ki smiselno dopolnjujejo naše cilje in načrtovano delo: Zdrava šola, 

Inovativna učna okolja podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1, Program nadaljnje 
vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, SIO 2020, Trajnostna mobilnost v 
šolah, Erasmus+, Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. 
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Pomočnica ravnateljice vrtca pri osnovni šoli Petra Donša je predstavila LDN za vrtec za šolsko 
leto 2020/2021. Glavni poudarki: 

- Načrtovanje je bilo močno zaznamovano s pojavom virusa SARS-CoV-2 in širjenjem bolezni 
covid19. 

- Trije (3) oddelki. 
- Prednostna naloga s področja dejavnosti  jezika, družbe in digitalnih kompetenc, osmišljena 

z uresničevanjem Erasmus+ projekta v vrtcu.  
- Erasmus+ - Mali raziskovalci – velika odkritja, sodelovanje s sosednjim vrtcem pri OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica. 
- Program Zdravje v vrtcu, rdeča nit “Počutim se dobro 2”. 
- Sodelovanje s sosednjimi vrtci. 
- Vpetost v okolje. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev je na osnovi predstavitve ravnateljice in pomočnice ravnateljice 
vrtca pri osnovni šoli podal pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole 
Janeza Kuharja Razkrižje in vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 2020/2021. 

 

K točki 7 

Vprašanja poslana ravnateljici pred sestankom preko e-pošte: 

1. Avtobusna postaja na križišču pred privozom h Gostilni Na gmajni – ni varno. Se bo 
uredilo? 
Na občini aktivnosti za označitev postajališča že potekajo. Označeno bo postajališče in 
oznaka, ki opozarja na prisotnost otrok. 

2. Organizacija dela na daljavo za razredno stopnjo – pisna navodila so premalo, je možno 
opraviti del učnih ur v živo? 
V skladu z opravljeno analizo o izobraževanju na daljavo iz lanskega šolskega leta in s 
priporočili MIZŠ in ZRSŠ smo vzpostavili enoten komunikacijski kanal Microsoft Teams. 
Vsi učenci od 6. do 9. razreda so se v učilnico že vpisali in jo uporabljajo. Na razredni 
stopnji, za učence od 1. do 5. razreda, računamo na pomoč staršev. Kar nekaj učencev 
se še ni vpisalo. Sicer bomo upoštevali priporočila: uporaba didaktičnih pristopov, ki so 
primerni za pouk na daljavo in vključujejo tudi »dvosmerno« komunikacijo, 
videorazlage, ki omogočajo, da si jih učenci večkrat predvajajo. 
Komunikacija med starši in šolo poteka preko eAsistent-a za starše. 

3. Šola v naravi za učence 6. razreda, se načrtuje, se bo izvedla? 
V šolskem letu načrtujemo tri šole v naravi. Izvedle oz. ne-izvedle se bodo glede na 
situacijo povezano s koronavirusom. Učence in starše bomo pravočasno obvestili. 

4. Hladno-topli napitek na položnici 
Nekoč je bil na šoli avtomat s pijačo. Ko je bil umaknjen so namestili pitnik, saj so 
vodovodne cevi zelo stare. Stroški vzdrževanja letno znesejo 300 EUR. Otroci vodo 
redno pijejo oz. si jo točijo v svoje steklenice. 
Člani sveta staršev so predlagali, da se ta strošek vključi v stroškovni načrt v letnem 
delovnem načrtu šole. 
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5. Zakaj ni več sadja pri malici in kosilu, glede na to, da imamo v naši občini kar nekaj 
sadjarjev? 
Odgovor organizatorice šolske prehrane gospe Anite Danč Ismajlovič: sadje in 
zelenjavo od domačih pridelovalcev redno naročamo, seveda v skladu z zakonsko 
omejitvijo, 20% celotnega javnega naročila prehrane. Ob pregledu jedilnika je vidno, 
da ni obroka, ki ne bi vključeval sadja in zelenjave. Ponujamo zelo zdravo hrano. Gospa 
Anita Danč Ismajlovič prosi starše naj nam pomagajo pri vzpodbujanju otrok, da je 
potrebno vsako jed poskusiti, naj ne bodo izbirčni. Po vrnitvi v šolo maja letos smo 
opazili povečano izbirčnost in odklanjanje določene hrane, predvsem zelenjave. 
Vprašanje Klavdije Žabot: možno šoli donirati sadje? Ravnateljica odgovarja da je 
možno, a pridelovalec mora imeti vso potrebno/ustrezno dokumentacijo. 

6. Zakaj ni ravnateljica na skupnem roditeljskem sestanku omenila cene  za tehniški dan 
oziroma predhodno predstavila staršem vsaj preko eAsistenta, saj ste dejavnost morali 
zagotovo planirali že takrat? 

7. Nadstandardne finančne stroške, ki jih plačajo starši, bi moral predhodno potrditi svet 
staršev. Zakaj ni sestanek prej, da bi starše s tem seznanili?  
Skupen odgovor na vprašanji 6. in 7.: 
Praksa je, da se svet staršev na svojem prvem sestanku v šolskem letu seznani z letnim 
delovnim načrtom šole (LDN) in poda svoje mnenje. LDN vključuje tudi stroškovni 
načrt. Svet šole nato na svoji prvi seji v tekočem šolskem letu LDN obravnava in ga 
sprejme. Tehniški dan Igriva arhitektura je bil načrtovan v marcu/aprilu 2021, a smo se 
zaradi razmer povezanih s koronavirusom z izvajalcem dogovorili, da se izpelje čim prej. 
Ravnateljica sem v posebnem obvestilu staršem dne 13.10.2020 zapisala obrazložitev 
in se tudi opravičila, ker staršev o načrtovanem dnevu dejavnosti nismo posebej 
obvestili. 
Predlog Marije Kašić: 
Na 1. skupnem roditeljskem sestanku, ko je prisotna večina staršev razrednik predstavi 
stroškovni načrt razreda. Starši dajo pripombe takoj in na samem sestanku s podpisom 
potrdijo stroškovni načrt. 
Jasna Ivanušič je dodala: 
Tisti starši, ki na 1. skupnem sestanku niso prisotni, so se dolžni pozanimati o 
dogovorjenem. 
 
Klavdija Žabot je vprašala, če se v vrtcu izvaja folklora. 
Petra Donša je povedala, da se znotraj skupine pri vzgojiteljici Olgi Novak izvajajo 
otroške plesne igrarije. To je v bistvu folklora. 
 
Andreja Makovec je povedala, da je pri pouku na daljavo zelo pomembno, da učenci 
vidijo svojo učiteljico. Da se ohranja kontakt. 
 
Klavdija Žabot je vprašala, zakaj se starše prvošolčkov ni vprašalo, kakšna oblika 
brezplačnega prevoza bi jim ustrezala, podobno kot pri prevozu starejših učencev. 
Ravnateljica je povedala, da na šoli zelo dobro poznamo naše družine oz. potrebe po 
pomoči organizacije prevoza prvošolčkov v šolo. V preteklosti je bilo tudi to urejeno. 
Ravnateljica je povedala, da je ravno danes z občinske uprave prejela osnutek 
pravilnika o šolskih prevozih, ki bo objavljen tudi na spletni strani občine in je v javni 
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obravnavi. Ravnateljica ga še ni pregledala. Pravilnik bo urejal vse zadeve v zvezi z 
brezplačnim prevozom osnovnošolskih otrok. 
 
Marija Kašić je predlagala, da se v vrtcu tisti dan, ko se organizira in povabi starše na 
predavanje oz. delavnico (januarja/februarja) organizirajo tudi govorilne ure. Zagotovo 
bo udeležba staršev večja. 
 
Tihomir Pukšič je vprašal o stroških za plavalno šolo v naravi. Ravnateljica je razložila, 
da je okvirna cena bivanja na osebo 110€, skupni strošek prevoza, ki se razdeli na 
število vseh udeleženih učencev, pa je 430€. 
 
Klavdija Žabot je pohvalila vzgojitelje vrtca, ki ažurno objavljajo fotografije o 
dejavnostih posamezne skupine vrtca v eAsistentu za starše-vrtec. 

K točki 8 
Ravnateljica je predlagala, da ohranimo utečeno sodelovanje med svetom staršev in šolo. 

Zapisnik sestanka sveta staršev zapisnikar pošlje vsem članom v pregled, po določenem času 
se zapisnik z upoštevanimi pripombami objavi na spletni strani šole. 

Predstavniki staršev v svetu staršev se lahko kadarkoli obrnejo na ravnateljico osebno ali 
naslovijo vprašanja preko elektronske pošte. Pred predvidenim sestankom sveta staršev 
vprašanja staršev posredujejo ravnateljici na elektronski naslov, da pripravi ustrezne 
odgovore.  

 

Sestanek smo zaključili ob 18.20. 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

Anica Šimonka, ravnateljica                                                      Marija Kašić 


