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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 3. 6. 2018 

 

 

Z A P I S N I K 

3. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2017/2018, 

ki je bil 29. 5. 2018 ob 17.00 v zbornici Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

 

Prisotni: 

Suzana Muršič, Klavdija Žabot, Saša Horvat Šimonka, Jasna Ivanušič, Aleksandra Stamničar Veronik, 

Robert Ovsenjak,Tadeja Ivanušič, Bernard Makovec in Ivan Ivezič. 

Svojo odsotnost sta opravičila: Metka Cimerman in Olga Vozlič 

Odsotna: Petra Škrlec 

Predstavnica šole: Anica Šimonka, ravnateljica 

Dnevi red:  
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled sklepov iz drugega sestanka v šolskem letu 2017/2018 
3. Analiza opravljenega dela v šolskem letu 2017/2018 
4. Predlogi za delo v šolskem letu 2018/2019 
5. Razno 
 

Uvodoma je predsednica Aleksandra Stamničar Veronik pozdravila vse prisotne in novega člana 
Bernarda Makovec, ki je zamenjal Nino Petovari kot predstavnico VVE 1-3. V nadaljevanju je 
predsednica predlagala, da se dnevni red dopolni, in sicer se za dnevno točko št. 4 doda nova 5. točka 
Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 
razred v šolskem letu 2018/2019, ostala  točka se ustrezno preštevilči. O navedenem so bili vsi člani 
že obveščeni preko elektronske pošte in prav tako so prejeli gradivo.   
 

Spremenjeni dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled sklepov iz drugega sestanka v šolskem letu 2017/2018 
3. Analiza opravljenega dela v šolskem letu 2017/2018 
4. Predlogi za delo v šolskem letu 2018/2019 
5. Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

posamezen razred v šolskem letu 2018/2019 
6. Razno 
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K točki 1 

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

Sklep št. 2: Spremenjeni dnevni red se potrdi.   

 

K točki 2 

Predsednica je prebrala in s tem ponovno seznanila vse prisotne s sklepi, ki so bili sprejeti na 

prejšnjem sestanku sveta staršev. 

 

K točki 3 

Ravnateljica Anica Šimonka je na kratko predstavila analizo dela šole v šolskem letu 2017/2018.  

VRTEC:  

- nadaljevali so s projektom Zdravje v vrtcu – na osnovi tega so se povezovali z drugimi vrtci; 

- Vrtec Razkrižje je letos bil v vlogi organizatorja prireditve »Mavrični vrtiljak«; 

- izvedli so Vrtec v naravi in 

- mnoge druge aktivnosti. 

ŠOLA:  

- nadaljeval se je projekt »Zdrava šola«; 
- šola je skupaj z Pomurskim društvom za boj proti raku v sklopu naravoslovnega dne izvedla 

prireditev »Dišiš mi po pomladi«, na temo nekajaenja med mladimi. Poleg predsednice 
Pomurskega društva gospe Branislave Belovič so bili prisotni še: predstavnica slovenske zveze 
društev za boj proti raku, predstavnici RK Murska Sobota, predstavnika Policijske uprave 
Murska Sobota in naš župan; 

- v okviru »Šolske sheme« so imeli zunanjo kontrolo, ki ni našla nobenih napak, prav tako šola 
poskuša čimveč hrane nabaviti od lokalnih pridelovalcev; 

- Šola je v mnoge šolske dejavnosti vključila ponudbo, ki se je pojavila tekom šolskega leta. Ena 
od teh je bila tudi prireditev ob Svetovnem dnevu bobra. Izpeljali skupaj z Občino Razkrižje, 
delovna sobota, 7. 4. 2018; 

- šola se je vključila v program opremljanje šol z IKT opremo in izgradnjo brezžičnega sistema; 
- v letošnjem šolskem letu smo imeli tri asistentke, ki so pomagale otrokom s posebnimi 

potrebami; 
- Letošnje leto so bili učenci šole zelo uspešni na mnogih tekmovanjih. Mnogo odličnih 

rezultatov na področju športa, raziskovanja, ostalih področjih in 
- Starejša folklorna skupina se je uvrstila na regijsko tekmovanje.  

 
Ravnateljica je povedala, da se bo, kot je bilo napovedano, po rekonstrukciji regionalne ceste in 
izgradnji pločnikov postopoma ukinjalo posamezne relacije prevozov. Tako ne bo več drugega 
popoldanskega prevoza v smeri Gibina. Ta termin prevoza so koristili starejši otroci na predmetni 
stopnji. Zdaj, ko je topleje mnogi hodijo peš ali s kolesi.  
 
Ravnateljica ocenjuje, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi ustanovami in drugimi 
organizacijami na lokalnem nivoju dobro.   
 
Podrobnejša analiza dela (Poročilo LDN) bo predstavljena v jeseni na prvem sestanku sveta staršev.  
 
 
 



Stran 3 od 4 
 

K točki 4 

Ravnateljica je povedala da se za šolsko leto 2018/2019 že načrtuje. Nekatere aktivnosti se bodo 
nadaljevale. Predvideva se športi dan na temo varno kolesarjenje, sodelovanje s Kulturnim 
umetniškim društvom Razkrižje… 
 
Predsednica Aleksandra Stamničar Veronik se je udeležila sestanka Aktiva svetov staršev pomurskih 
šol in je na kratko predstavila teme, ki so se na navedenem sestanku predstavljale, in sicer: 

- podrobneje je bila predstavljena analiza »teže šolskih torbic«, katerih raziskavo so izvedli v 
aktivu sveta staršev na mariborskem področju. Izvedli so tehtanje šolskih torbic. Normativ za 
težo torbice je določen 10% otrokove teže, zveza potrošnikov ima določen normativ 15 % 
otrokove teže. Ko so naredili primerjavo so ugotovili, da ima v primeru določenega normativa 
10% otrokove teže 75 % vseh otrok, ki so sodelovali v preiskavi pretežke torbice, ko pa so 
upoštevali normativ 15 % pa je ta odstotek 50%, ki pa je še vedno velik.  
Glede nato so sprejeli določene ukrepe, ki jih bodo predlagali, in sicer da že sami starši ob 
nakupu torbic poskrbimo, da so le-te lažje. Prav tako pa so šoli predlagali, da poskuša najti 
ustrezne rešitve za namestitev predalov oz. omaric v sami šoli, kjer bi učenci puščali knjige in 
delovne zvezke in domov nosili le tisto, kar rabijo.   
Aleksandra Stamničar Veronik je poudarila, da glede na to, da se predvideva postopna 
ukinitev šolskih prevozov bilo potrebno razmisliti o iskanju ustrezne rešitve, saj bodo učenci v 
šolo prihajali peš oz. s kolesi in bodo torbice morali prenašati bistveno daljše razdalje, kot 
sedaj samo do šolskega kombija.  

- prav tako je na Aktivu sveta staršev bilo izvedeno predavanje na temo »nadstandard v 
slovenskih osnovnih šolah.« Podrobneje je bila predstavljena tudi sama zakonodaja, kaj 
dejansko je nadstandard. Nekatere šole ponujajo nadstandradne programe in storitve.  Po 
samem zakonu nadstandardne storitve niso obvezne ne za šolo in ne za učence. Stroški za 
izvedbo nadstandardnih programov in storitev pa morajo poravnati starši , ravno zaradi tega 
mora svet staršev na predlog ravnatelja podati soglasje k navedenim nadstandardnim 
programom oz. storitvam.  
Ravnateljica je dodala, da na naši osnovni šoli ne izvajajo nobenih nadstandardnih programov 
in storitev, da izvajajo samo obvezen in razširjen program (interesne dejavnosti, šola v naravi, 
tečaj plavanja,…). Dodala je tudi, da vse dejavnosti, ki se organizirajo zunaj šole in za katere 
določen del stroškov morajo poravnati tudi starši, vnaprej pošljejo soglasje v podpis  vsakemu 
staršu, za vsako dejavnost posebej.  
 

Saša Horvat Šimonka je posredovala nekaj vprašanj staršev: 
1. Ena od mamic opozarja na neenakomerno razdelitev hrane. Da se včasih zgodi, odvisno kaj je 

tisti dan na jedilniku, da zmanjka hrane za tiste, ki pridejo zadnji, saj si nekateri učenci 
vzamejo več hrane kot jim pripada.  
Ravnateljica je povedala, da lahko vedno gredo po več hrane v kuhinjo, da je vedno več hrane 
pripravljene. Prav tako pa bodo v bodoče bolj nadzorovali razdelitev hrane.  

2. Podan je bil predlog, da bi se s poukom začelo ob 7:30 uri.  
Ravnateljica je povedala, da s sedanjo časovni razporeditvijo uspejo izpeljati res vse vsebine; 
obvezni pouk, izbirne vsebine, interesne dejavnosti. Na ministrstvu razmišljajo in pripravljajo 
reorganizacijo osnovne šole, podobno nekdanji »celodnevni šoli«. Zaenkrat se čas začetka 
pouka naj ne bi spreminjal. 

3. Ena od mamic sprašuje, na kakšen način se izbira fotografa za fotografiranje na koncu 
šolskega leta? 
Ravnateljica je povedala, da je že lansko leto s strani sveta staršev bilo predlagano, da se naj 
zbere več ponudb in naj se v primeru enakih ponudb, da prednost lokalnemu fotografu. 
Glede na navedeno so letos posredovali ponudbo trije fotografi. Pri izbiri so upoštevali ceno 
in prednost dali lokalnemu fotografu. Res pa je, da je ena ponudba prispela, ko je bil z 
izbranim fotografom že zmenjen termin.  
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4. S strani staršev je bil podan predlog, da se ABC – športa v vrtcu predstavi na začetku 
naslednjega šolskega leta, na prvem sestanku.  

5. S strani staršev je bilo podano tudi vprašanje, zakaj ni nobenega športnega krožka na razredni 
stopnji? 
Ravnateljica je povedala, da zaradi sestave urnikov na razredni stopnji v tem šolskem letu to 
ni bilo mogoče, saj je bil učitelj športne vzgoje zaseden. 

 
 
 
Suzana Muršič je prav tako posredovala vprašanji staršev: 

1. Starši v vrtcu predlagajo, da se poskrbi za senco pred vrtcem, ker otroci prihajajo »zažgani« 
domov.  
Ravnateljica je povedala, da so pred vrtcem sicer zasajena drevesa, ki pa še niso zrasla in da 
problem rešujejo tako, da gredo popoldan na igrišče za šolo, ki je v senci.     

2. Eden od staršev sprašuje zakaj se ne ohranjajo običaji, kot je božično rajanje, pust…? 
Ravnateljica je povedala, da so se odločili, da je za praznik pusta pouk, ker so predhodno 
vprašali učence, ki pa niso izrazili želje po maskiranju. S strani staršev je bilo predlagano, da je 
potrebno učence spodbujati tudi doma.   

Ivan Ivezič je predlagal, da se dodatno razmisli tudi o krožkih, ki so bili že nekoč npr. strelski 
krožek… 

 
Sklep št. 3: Na začetku šolskega leta oz. na prvem sestanku staršev otrok, ki bodo obiskovali vrtec se 

poskrbi za Predstavitev ABC – Športa.  
 
K točki 5 
Ravnateljica je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list Rs, št. 27/2017 in 
47/2017) podrobno predstavila seznam skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 
za šolsko leto 2018/2019, ki je bil članom sveta staršev posredovan pred sestankom.  
Po seznanitvi in pregledu seznama je svet staršev o tem odločal.   
 
Sklep št. 4: Svet staršev se soglasno strinja s pripravljenim predlogom ravnateljice in daje v skladu s 5. 

odstavkom 12. člena Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list Rs, št. 27/2017 
in 47/2017) pisno soglasje k seznamu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.  

 

K točki 6 
Glede ukinjanja prevozov je bilo s strani ravnateljice povedano, da je potrebno zagotoviti varno pot v 

šolo. V zakonu je določeno, da če obstaja varna pot se prevoz učencev organizira samo, če je učenec 

od šole oddaljen več kot 4 km. Na naši šoli pa nimamo takega učenca. 

Sklep št. 5: Svet staršev predlaga, da se z obvestilom vsem staršem podrobneje obrazloži postopno 

ukinjanje šolskih prevozov.    

   

 

Zapisala:                                                                                                      

Aleksandra Stamničar Veronik 


