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SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Šafarsko, 27. 6. 2019 

 

Z A P I S N I K 

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

ki je bil 5. 6. 2019 ob 17.00 v zbornici Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

 

Prisotni: 

Bernard Makovec, Barbara Slavinec Kunčič, Aleksandra Stamničar Veronik, Martin Gerič, 

Robert Ovsenjak, Metka Cimerman, Tanja Rozmarič, in Metka Kuhar 

Svojo odsotnost so opravičili: Jasna Ivanušič, Sašo Kovačič, Lidija Orlovčić, Saša Horvat 
Šimonka, Natalija Baumgartner 

Odsotni: / 

Predstavnica šole: Anica Šimonka, ravnateljica 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in sprejem zapisnika 3. sestanka v šolskem letu 2018/2019 

3. Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2019/2020 

4. Poročilo o delovanju šolskega sklada 

5. Vprašanja, pobude, predlogi 

6. Razno 

K točki 1 

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

Sklep št. 2: Dnevni red je bil soglasno potrjen.   

 

K točki 2 

Zapisnik 3. sestanka sveta staršev, ki je bil dne 8. 5. 2019, je bil članom sveta staršev poslan po 

elektronski pošti dne 31. 5. 2019. G. Martin Gerič je zapisnik še enkrat prebral. 

Sklep št. 3: Člani sveta staršev so zapisnik 3. sestanka soglasno sprejeli.  
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K točki 3 

Ravnateljica je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov podrobno predstavila 
seznam skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2019/2020.  
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. 27/17, 47/17 in 34/19) pisno soglasje k seznamu skupne nabavne cene 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020.  

 

K točki 4 
Predsednica upravnega odbora šolskega sklada gospa Natalija Baumgartner je pripravila 

Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2018/2019. Poročilo je podala 

ravnateljica Anica Šimonka. Poročilo je priloga k temu zapisniku. Predstavila je tudi 

načrtovane dejavnosti. 

V šolskem letu 2018/2019: petek, 21. 6. 2019, Dom kulture Razkrižje, ob 17.00, zaključna 

prireditev šole, na kateri bo predstavitev novih folklornih oblek ter zbiranje prostovoljnih 

prispevkov. Sredstva se namenijo za kritje dolga za že izdelane obleke. 

Šolsko leto 2019/2020: decembrska prireditev (december 2019), na kateri se bodo zbirala 

sredstva za izdelavo folklornih oblek za mlajšo šolsko folklorno skupino. 

Ravnateljica je pojasnila, da na šoli zbirajo donatorska sredstva za različne namene (šola v 

naravi, vrtec v naravi, plavalni tečaj, valeta, ekskurzije…). Sredstva zbirajo učenci, starši, 

učitelji, zbrana sredstva se za ta določeni namen tudi porabijo. 

Šola organizira tudi celoletno zbiranje starega papirja. Na začetku vsakega šolskega leta se 

določi, čemu se bodo zbrana sredstva namenila. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 

2018/2019. 

   

K točki 5 
Ni bilo razprave. 
 
K točki 6 
Ravnateljica se je zahvalila staršem za soglasno podporo ob njeni kandidatura za ravnateljico. 

Upa, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. 

 

Zapisala:                                                                                                          Predsednik sveta staršev: 

Anica Šimonka, ravnateljica                                                                        Martin Gerič                                                                                                  
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