
ZAPISNIK 2. SESTANKA SVETA STARŠEV OŠ RAZKRIŽJE V ŠOLSKEM LETU 2016, DNE 18.01.2016 

Sestanek se je pričel ob 16. uri v prostorih zbornice šole Razkrižje 

Prisotni: 

1. Člani Sveta staršev: 

 Natalija Baumgartner, 

 Tadeja Ivanušič, 

 Alen Angelov, 

 Olga Novak, 

 Karmen Rob, 

 Metka Kuhar, 

 Tadeja Ivezič, predsednica Sveta staršev 

 Tihomir Pukšič, 

 Simona Horvat 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Marija Kermek, Denis Baumgartner in Tina Turnšek 

2. Ostali prisotni: ravnateljica Anica Šimonka in učiteljica razredne stopnje Bojana Pergar- Stolnik 

 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka 

3. Aktivnosti na razredni stopnji 

4. Informacija v zvezi z dokončanjem obnove šole in izgradnjo vrtca 

5. Delo z nadarjenimi učenci 

6. Izvajanje krožkov in sodelovanje na tekmovanjih 

7. Pobude in predlogi staršev 

8. Razno 

9. Izvolitev predstavnikov staršev v svet zavoda osnovne šole Razkrižje 

 

K 1. točki 

Sestanek je sklicala predsednica Sveta staršev ga. Tadeja Ivezič, ki je ugotovila, da je ob pričetku sestanka 

prisotnih 9 članov Sveta staršev OŠ Razkrižje in da je sklepčnost zagotovljena. Člani Sveta staršev soglasno 

potrdijo predlagani dnevni red. 

SKLEP 2016/2/1: Člani sveta  staršev potrdijo predlagani dnevni red. 

 

K 2. točki 

Zapisnik predhodnega sestanka Sveta staršev OŠ Razkrižje z dne 08.10.2015 je bil usklajen in pregledan preko 

elektronske pošte. Člani Sveta staršev ga soglasno potrdijo. 

SKLEP 2016/2/2: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, z dne 08. 10. 2015. 



K 3. točki 

Učiteljica Bojana Pergar-Stolnik je predstavila aktivnosti (dneve dejavnosti), ki so se v tem šolskem letu že 

izvajale na razredni stopnji in katere se še bodo. Do tega povabila učiteljice in njenih pojasnil je prišlo zaradi 

večjega zanimanja staršev glede finančnih stroškov, ki nastanejo ob raznih dnevih dejavnosti, ki se ponudijo 

učencem razredne stopnje (lutkovni abonma, drsanje,  plesne aktivnosti v sklopu plesne šole Urška itd.) 

Učiteljica je z vso odgovornostjo in strokovnostjo pojasnila, da si učiteljice zelo prizadevajo, da bi otrokom 

ponudile  dodatne možnosti oz. dejavnosti izven domačega okolja in jim na tak način omogočile, da si čim bolj 

širijo svoje obzorje. Hkrati pa so vesele vsakega dobronamernega predloga staršev in vsake konstruktivne 

kritike. Vse te dodatne dejavnosti, ki jih ponudijo učencem pa seveda stanejo, česar se vsi dobro zavedamo. 

Omenila je vsakoletni Pikin festival v Velenju, ki ga otroci z velikim navdušenjem pričakujejo. V Velenju si takrat 

učenci ogledajo še druge zanimivosti, ki se dogajajo v mestu. Dogovor je bil, da se v  začetku novega šolskega 

leta naredi okviren stroškovnik in se z njim seznani starše. Učiteljica je poudarila, da ni namen staršev in 

učiteljev, da se med seboj prepiramo in si nagajamo, ampak, da sodelujemo, upoštevamo mnenja in želje ene in 

druge strani in da delamo samo v prid učencev. Ravnateljica Anica Šimonka je ob tej razpravi poudarila, da se 

sama zelo trudi, da najde čim več različnih donatorjev, ki prispevajo k pokrivanju stroškov za določene 

dejavnosti. Zbira se star papir, odprt je račun za prispevke v Šolski sklad, zbirajo se zamaški, ki pa se to šolsko 

leto zbirajo za invalidno učenko na OŠ Stročja vas. Debata glede začetnega naročanja likovnega materiala in 

njegovega plačila se je razvila v idejo o solidarnosti, kar pomeni, da se naroči ves likovni material, ki se rabi za 

celo šolsko leto na začetku leta, in se stroški enakovredno porazdelijo med vse učence na šoli. 

SKLEP 2016/2/3: Šola pripravi okviren stroškovnik za načrtovane dneve dejavnosti na začetku novega 

šolskega leta za tekoče šolsko leto. 

SKLEP 2016/2/4: Ves likovni material priskrbi šola, stroški pa se porazdelijo enakovredno med vse učence. 

 

K 4. točki 

Ravnateljica je podala informacije glede dokončanja ureditve prvega in drugega razreda v nekdanjih prostorih 

vrtca in ureditve garderob za učence višjih razredov. Garderobe so bile stare in dotrajane, zato ni imelo smisla, 

da bi se jih pritrjevalo nazaj. Nabava opreme za garderobo ni bila vključena v predhodnem popisu del pri 

gradnji vrtca in obnovi šole, zato je ni bilo možno nabaviti v sklopu projekta. Ravnateljica je našla rešitev in se 

povezala z mojstrom (zamik plačila, blago na reverz), ki bo te garderobe kmalu izdelal in pritrdil na svoja mesta. 

Učenci 1. razreda so se že preselili v obnovljene prostore nekdanjega vrtca. 2. razred pa bo tudi kmalu v 

prenovljenem razredu. Zaključujejo se še zadnji popravki. 

K 5. točki 

Starše je zanimalo kako poteka delo z nadarjenimi učenci na naši šoli. Ker se je svetovalna delavka Petra Donša 

opravičila, je ravnateljica predstavila dejavnosti s tega področja. Tem učencem se prilagajajo metode in oblike 

dela pri izbranih temah. Omogoča se jim vključitev v dodatni pouk. Eno uro na teden izvaja učiteljica Anita 

Danč- Ismajlovič  individualno oz. skupinsko pomoč tem učencem v obliki dodatnih pestrih dejavnosti. Učenci 

sodelujejo v različnih tekmovanjih, kjer pridobivajo dodatna znanja (Kresnička, Cankarjevo priznanje, 

Matematični kenguru, tekmovanja iz logike, tekmovanja za Vegovo priznanje, tekmovanja iz kemije in biologije, 

seznanjanje s sladkorno boleznijo itd.). 

V 8. in 9. razredu potekajo raziskovalne naloge za nadarjene. Izvajajo se projekti (Svetovni dan tujih jezikov in 

kulinarike). Sodelujejo v sobotnih šolah in taborih za nadarjene, ki jih organizirajo predvsem sosednje šole 

(Stročja vas). Evidentiranje nadarjenih otrok poteka ob koncu 3. razreda in potem v vsakem naslednjem 

razredu. Na naši šoli se bo to izvajalo v mesecu januarju. Nato sledi postopek identifikacije. 



K 6. točki 

Pri šesti točki je bilo postavljeno vprašanje o udeležbi učencev na šahovskih tekmovanjih. Ravnateljica je 

povedala, da niso bile poslane na šolo informacije, kdaj potekajo tekmovanja in da bo v prihodnje za to določila 

mentorja, ki bo na tekočem z datumi tekmovanj v naši okolici. Tako se bodo učenci, ki obiskujejo šahovski 

krožek lahko teh tekmovanj tudi udeležili. 

SKLEP 2016/2/5: Šola bo v prihodnjem šolskem letu več pozornosti posvetila možnostim udeležbe na 

tekmovanjih v okolici šole. 

 

K 7. in 8. točki 

Pod točko vprašanja in pobude ter razno je starše zanimalo, če bi se dalo položnice plačevati preko trajnikov. 

Ravnateljica je podala naslednje pojasnilo: 

Računovodkinja Damijana Sobočan je ravnateljici povedala, da je bilo v času ravnateljice Mileve Kralj Buzeti 

opravljeno poizvedovanje. Bil je zelo majhen odziv (2 starša bi plačevala preko trajnika). Zato se šola takrat za 

to ni odločila, saj s tem nastanejo določeni stroški (prirediti računovodski program, soglasje z UJP), ki v tem 

primeru ne bi bili opravičeni. 

Starše je zanimalo tudi, če bi se hrana lahko učencem delila po porcijah. Odgovor je bil, da se trenutno to ne da 

izvesti, ker bi se v tem primeru moralo nabaviti veliko dodatnih pladnjev, kar pa je trenutno prevelik finančni 

zalogaj. V prihodnje pa se bo o tej možnosti razmišljalo.  

Nekaj je bilo tudi vprašanj glede primerne sestave jedilnikov, količini hrane, ki jo učenci dobijo pri obrokih in 

odnosu do hrane. Starši so pojasnili, da določeni učenci pojejo več od drugih, ker pri delitvi hrane ni nadzora in 

da bi bila dobra prisotnost učiteljev pri malici učencev. O tej problematiki se bodo učitelji pogovarjali na 

naslednjem skupnem srečanju.  

Tadeja Ivezič je predlagala, da se poskrbi za urejen pločnik na parkirišču pri zdravstvenem domu. Težava je 

namreč, ko starši parkirajo svoja vozila in odlagajo otroke, da ni prave preglednosti in otroci hodijo med 

avtomobili, kar pa je zelo nevarno.  

 

K 9. točki 

Pri zadnji točki dnevnega reda je predsednica Sveta staršev predlagala, da se izvolijo trije predstavniki staršev, 

ki bodo sodelovali v svetu Zavoda OŠ Razkrižje. Soglasno so bili potrjeni naslednji kandidati: Natalija 

Baumgartner, Karmen Rob in Alen Angelov. 

SKLEP 2016/2/6: V Svet zavoda OŠ Razkrižje so kot predstavniki staršev za obdobje 4 let izvoljeni Natalija 

Baumgartner, Karmen Rob in Alen Angelov. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 18.20 uri. 

Zapisnik sestavila                                                                                    Predsednica Sveta staršev 

    Olga Novak                                                                                                    Tadeja Ivezič 


