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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 18. 4. 2019 

 

 

Z A P I S N I K 

2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2018/2019, 

ki je bil v četrtek, 31. 1. 2019, ob 16.30 v zbornici Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

 

Prisotni: 

Bernard Makovec, Barbara Slavinec Kunčič, Sašo Kovačič, Jasna Ivanušič, Aleksandra Stamničar 

Veronik, Martin Gerič, Robert Ovsenjak, Metka Cimerman, Tanja Rozmarič, Lidija Orlovčić 

Svojo odsotnost sta opravičili: Saša Horvat Šimonka in Metka Kuhar 

Predstavnica šole: Anica Šimonka, ravnateljica 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled sklepov iz prvega sestanka v šolskem letu 2018/2019 
3. Vprašanja, pobude in predlogi 
4. Razno 

K točki 1 

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

Sklep št. 2: Predlagani dnevni red je bil z dvigom rok soglasno sprejet.  

 

K točki 2 

Predsednik je prebral sklepe, ki so bili sprejeti na prejšnjem sestanku sveta staršev. Ravnateljica je v 

zvezi s podanimi vprašanji, pobudami in predlogi na prvem sestanku podala kratke obrazložitve: 

 Po dogovoru s predstavnico 7. razreda v svetu staršev Tanjo Rozmarič in po pregledu stanja v zvezi 

s plačevanjem položnic s strani staršev se za plačevanje akontacije za šolo v naravi nismo odločili. 

Ugotovili smo, da so starši seznanjeni s časovnim terminom šole v naravi in poznajo predvideni 

strošek. Na to računajo pri načrtovanju svojih izdatkov. Šola se skupaj s starši trudi priskrbeti čim 

več donatorskih sredstev, ki predvideni strošek zmanjšajo. Tistim družinam, ki tega stroška same 

ne zmorejo pokriti, pa šola še posebej pomaga z donacijami, ki jih zagotovijo različna društva oz. 

organizacije. 
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 Ravnateljica je preverila urnike, učenci prostih ur praktično nimajo. Ravnateljico je drugi dan po 1. 

sestanku sveta staršev klicala Metka Kuhar in povedala, da je imela glede prostih ur napačne 

informacije. 

 Ravnateljica se je pogovorila z učiteljem otroškega pevskega zbora. Strinjata se s starši, da pri 

pevskem zboru gojimo predvsem veselje do petja. 

K točki 3 
Bernard Makovec je postavil vprašanje staršev glede vzgojiteljice Olge Novak. Starše zanima, koliko 
časa bo še odsotna. Ravnateljica je povedala, da do nadaljnjega ostaja na bolniškem dopustu. 
Barbara Slavinec Kunčič je prenesla pohvalo vzgojiteljem enega od staršev. Se trudijo in dobro delajo z 
otroki, kar se vidi po tem, da otroci radi in z veseljem hodijo v vrtec. 
Jasna Ivanušič je izpostavila veliko obolevanje otrok. Če otrok en dan bruha ali ima vročino, naj drugi 
dan še ne hodi v šolo. Ostali starši so se strinjali. Predlagajo, da se staršem pošlje obvestilo kot prošnja 
oz. priporočilo naj bolnega otroka ne pošiljajo v šolo oz. vrtec. 
Aleksandra Veronik Stamničar je prenesla vprašanje enega starša o popravljanju negativne ocene. 
Ravnateljica je predlagala, da se starš oglasi pri učiteljici. Le-ta bo znala najbolje odgovoriti, ker situacijo 
pozna. 
Robert Ovsenjak je vprašal, kakšni so načrti z radarji po opravljeni anketi. Ravnateljica je povedala, da 
je anketo izvedla občina Razkrižje, na šoli smo samo razdelili gradivo. Informacij, kaj se načrtuje glede 
na izsledke ankete, šola še ni dobila. 
Metka Cimerman je izpostavila delanje/ne delanje domačih nalog pri matematiki in fiziki. Meni, da so 
domače naloge nujne, da otrok ostaja v stiku s snovjo, se uri, ponavlja. To pomeni konstantno delo, 
konstantno vajo. Dejstvo pa je, da učenci domačih nalog ne delajo, če jih učitelj ne pregleduje, če ne 
pogleda zvezkov. Starši so se strinjali, prosijo, da učitelj najde način za motivacijo učencev, da se bodo 
domačih nalog lotevali in jih delali. 
 
K točki 4 
Pri tej točki ni bilo razprave. 

 

Sestanek smo zaključili ob 17.45. 

 

 

Zapisala:                                                                                                          Predsednik sveta staršev: 

Anica Šimonka, ravnateljica                                                                        Martin Gerič 

 


