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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 10. 1. 2020 

 

Z A P I S N I K 

2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2019/2020, 

ki je bil v sredo,  18. 12. 2019,  ob  16.30  v zbornici šole. 

 

Prisotni: 

Barbara Kunčič, Živa Žajdela, Marija Kašić, Andreja Makovec, Dalibor Sedmak, Tihomir Pukšič, 
Tadeja Ivanušič, Aleksandra Belovič, Tanja Rozmarič, Suzana Muršič in ravnateljica Anica 
Šimonka. 

 

Odsotni: 

Svojo odsotnost sta opravičila David Gjerek in Branko Wolf.  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Volitve predsednika sveta staršev 

3. Volitve predstavnikov staršev v svet šole 

4. Vprašanja, pobude in predlogi 

5. Razno 

K točki 1 
 

Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev. Predlagani dnevni red je 
bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 2 

Ravnateljica je povedala, da so bili tako člani sveta staršev kot vodstvo šole obveščeni, da 
predsednik sveta staršev gospod Dalibor Sedmak iz osebnih razlogov odstopa z mesta 
predsednika sveta staršev. Ravnateljica je prosila starše, da izvolijo novega predsednika sveta 
staršev. Za predsednico sveta staršev je bila predlagana gospa Marija Kašić. Kandidaturo je 
sprejela. Člani sveta staršev so javno glasovali in soglasno potrdili gospo Marijo Kašić za 
predsednico sveta staršev za šolsko leto 2019/2020. 
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Sklep št. 1: Svet staršev je izvolil Marijo Kašić za predsednico sveta staršev za šolsko leto 
2019/2020. 

K točki 3 

Ravnateljica je vsem članom sveta staršev že pred sestankom po elektronski pošti poslala 
izvlečke zakonodaje, ki govori o volitvi predstavnikov staršev v svet šole. Pomembne poudarke 
je povedala še enkrat. Nato se je iz postopka volitev umaknila. Starši so predlagali svoje 
kandidate, predložili so tudi njihova soglasja, da se s svojo kandidaturo v svet šole strinjajo. 
Svet staršev je opravil tajne volitve. 

Sklep št. 2: Izvoljeni predstavniki staršev v prihodnji sestavi sveta šole so: Karmen Rob in 
Tihomir Pukšič- predstavnika za šolo in Saša Horvat Šimonka-predstavnica za vrtec. 

K točki 4 

Ravnateljica je najprej odgovorila na dve vprašanji, ki sta bili postavljeni na prvem sestanku 
sveta staršev v tem šolskem letu. 

 Ogled predstave Gledališče od Ž do A: Vodja kulturnega dne Renata Vlaović je vedela, da 
je bila predstava že enkrat v programu in sicer decembra 2016. Iskala je možnost ogleda 
kakšne druge predstave, a je v Lendavi ni bilo na razpolago, prav tako tudi na Ptuju ne. 
Ker je bil v programu tudi ogled Lendavskega gradu in sinagoge, so se učitelji 
družboslovnega-humanističnega aktiva skupaj z razredniki odločili, da sprejmejo 
ponudbo Lendavskega gledališča. Eden od argumentov je bil tudi ta, da je v bistvu 
prednost, če kakšno stvar vidiš, slišiš, doživiš dvakrat, saj jo na ta način res osvojiš. 
Glede prehrane ta dan: Učiteljica Renata je opazila, da so bili nekateri učenci lačni. Pravi, 
da je tak dan organizirala prvič. Naslednjič bo pri organizaciji to upoštevala. 

 Opravljanje kolesarskih izpitov: ravnateljica se je opravičila, ker je pomešala nekatere 
zadeve- povedala je, da šola z rajonskim policistom Urošem Felbarjem odlično sodeluje. 
Nekaj neuspelih sodelovanj je bilo na drugih področjih, policaji niso uspeli priti na šolo ob 
dogovorjenem terminu, ker so bili poslani na druge nujnejše naloge. Glede kolesarskih 
izpitov: izvaja jih učiteljica Mojca Zadravec. Policija vedno sodeluje pri pregledu tehnično 
izpravnih koles. Glede na manjše število otrok pa izpite opravi mentorica sama, vedno 
ena na ena. In res je eden od vzrokov tudi ta, da imajo učenci ob prisotnosti policije večjo 
tremo in število napak se zelo poveča. 

 
Gospa Barbara Kunčič je ravnateljici že pred sestankom v elektronski obliki posredovala 
vprašanje enega od staršev in sicer (vprašanje zapisano v celoti kot je bilo zapisano v 
elektronskem sporočilu): 
»Zanima me stališče šole do problematike obsojenega zdravnika Kolarića, glede na to, da je 

predsednica Zdravniške zbornice jasno povedala, da obstaja ponovitvena nevarnost spolne 

zlorabe? Zanima me, ali se vodstvo šole ukvarja s tem, kako zaščititi morebitne naslednje 

žrtve, saj je šola v neposredni bližini zdravstvenega doma. 
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In želim, da gre zadeva v zapisnik sestanka, da ob morebitni naslednji žrtvi ne bo lažnega 

sprenevedanja, da se ni na to opozarjalo. » 

Ravnateljica je povedala, da šola/vrtec z zdravnikom ne sodelujeta. Zdravnik ni pediater. 

Dvakrat je bil na šoli, poklicali so ga zaradi poškodbe. Vedno je bil ob otroku nekdo prisoten. 

Tako bo, če bo potrebno, tudi v bodoče. 

 

Vprašanja, ki so jih starši postavili na sestanku: 

 Gospa Andreja Makovec je vprašala ali so naši učenci kdaj obiskali Pikin festival v Velenju. 

Ravnateljice je povedala, da festival poznamo. Naši učenci so se ga že večkrat udeležili. 

Odločili smo se, da se ga ne udeležujemo vsako leto, ker se dejavnosti na festivalu 

ponavljajo. Pikinega festivala se bomo udeležili vsakih nekaj let, tako, da pridejo na vrsto 

vsi učenci. 

 Gospa Suzana Muršič je vprašala, ali so lani devetošolci za valeto dobili denar od zbiranja 

starega papirja. Ravnateljica je povedala, da so. Natančne vsote se ne spomni, bo 

poiskala podatek in ga posredovala gospe Muršič. Glede zbiranja starega papirja in 

delitev zbranih sredstev se je razvila debata. Ravnateljica je razložila, da se zbrani denar 

porabi za šolo v naravi in valeto. Če se organizira zimska šola v naravi, se zbrana sredstva 

od zbranega papirja do meseca februarja namenijo tej šoli v naravi, zbrana sredstva od 

tega datuma se namenijo valeti. Letos zimske šole v naravi ne bo, ker sta lani opravila 

zimsko šolo v naravi dva razreda skupaj. Starše je zanimalo, zakaj se zimska šola v naravi 

ni organizirala za vsako generacijo učencev. Ravnateljica je povedala, da je to 

nadstandard. Zimska šola v naravi predstavlja za starše dokaj velik finančni strošek. Zato 

šola starše vsakič prosi za soglasje k izvedbi. Kakšno leto se starši za zimsko šolo v naravi 

niso odločili, ampak so izbrali naravoslovno šolo v naravi, ki je finančno ugodnejša. Starše 

je zanimalo tudi, kako to, da je plavalna šola v naravi v bistvu za starše brezplačna, pri 

ostalih pa ni tako. Ravnateljica je povedala, da gre vsa zasluga razredničarki petega 

razreda in njenemu možu, ki se resnično angažira in preko svojih poslovnih partnerjev 

vsako leto znova uspe zbrati veliko donatorskih sredstev. Ravnateljica je povedala, da je 

obema zelo hvaležna, za njuno dobro voljo in vso pomoč. Zaveda se, da zbiranje 

donatorskih sredstev v ta namen ni naloga razredničarke, še manj njenega moža. 

 Gospa Marija Kašić je postavila vprašanje enega od staršev glede zloženke, ki so jo učenci 

dobili v začetku šolskega leta. Vsebovala je tabelo angleških glagolov, na zadnji strani pa 

je bilo po oceni starša sporno besedilo glede omrežja 5G. Ravnateljica je povedala, da bo 

preverila, za katero zloženko gre. 

 Gospod Dalibor Sedmak je predlagal, da na šoli izvedemo poskus o škodljivosti 

brezžičnega omrežja. O poskusu je člane sveta staršev seznanil v elektronskem obvestilu, 

poslal je povezavo do spletne strani. 

 Gospa Aleksandra Belovič je vprašala, zakaj nogometaši-osnovnošolci niso dobili termina 

za uporabo telovadnice. Ravnateljice je povedala, da je govorila z gospodom Damijanom 

Pergarjem. Ga je poklicala, ko se je z drugimi skupinami začela dogovarjati za uporabo 
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telovadnice. Gospod Pergar je rekel, da imajo zaenkrat treninge še zunaj. Bo poklical in se 

dogovoril za termin. Ravnateljice še ni kontaktiral glede termina uporabe telovadnice. 

 

K točki 5 

Gospa Marija Kašić je pohvalila organizacijo in izpeljavo prireditve Za boljši jutri naših otrok in 
božični bazar. Ravnateljica je povedala, da je bilo zbranih 1.957,22 EUR. Dolg za že izdelane 
obleke je 1.155,87  EUR. Preostanek, 801,35 EUR, se nameni izdelavi oblek za mlajšo šolsko 
folklorno skupino. Ravnateljice je povedala, da je šola hvaležna KUD Sv. Jeronim Štrigova za 
njihovo lepo gesto. Zbrane prostovoljne prispevke, 600 EUR, na prireditvi Štrigova Razkrižju so 
namenili šolskemu skladu. Gospa Suzana Muršič je vprašala, zakaj se prostovoljni prispevki na 
bazarju niso zbirali za določen razred. Nekateri učenci so tako razumeli. Ravnateljica je 
povedala, da je bila prireditev z bazarjem načrtovana že junija 2019 z namenom zbiranje 
prostovoljnih prispevkov za izdelavo folklornih oblek. Načrtoval jo je upravni odbor šolskega 
sklada skupaj s šolo. Učenci in starši so bili o tem obveščeni, ravnateljica osebno je v vsak 
razred odnesla vabila, povabila učence, njihove starše, sorodnike; na vabilu je jasno pisalo, za 
kakšen namen se zbirajo prostovoljni prispevki. Starše je zanimalo, koliko sredstev je bilo 
potrebnih za izdelavo oblek starejše skupine šole in vrteške skupine. Ravnateljica je povedala, 
da je bilo skupno izdelanih 41 oblek, 15 za vrtec in 26 za starejšo šolsko skupino. Porabljenih 
sredstev za to pa skoraj 6.000,00 EUR. V to je vključena celotna nabava blaga in šivanje. 
Vrteške obleke so preprostejše, šolske pa iz več delov. Vsa potrebna sredstva so člani 
upravnega odbora šolskega sklada v sodelovanju s šolo in starši pridobili z donacijami oz. 
zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Pomagala je tudi JSKD, Območna izpostava Ljutomer. 
Starši upajo, da bodo tudi plesalci mlajše folklorne skupine čim prej zaplesali v pravih folklornih 
oblekah. Ravnateljica je vesela in hvaležna, da nam je uspelo v dokaj kratkem času, aktivno 
smo na tem področju delali od decembra 2016, obleči dve skupini, 41 plesalcev. Prepričana je, 
da bo tako tudi s tretjo skupino.  

 

 

Sestanek smo zaključili ob 18.00. 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednica sveta staršev: 

Tanja Rozmarič                                                                   Marija Kašić 


