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PLAN DELA SVETA STARŠEV  

OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA LJUTOMER 

V ŠOLSKIH LETIH  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2 016/2017 

 

 

 
 

Svet staršev osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer (v nadaljevanju OŠ Ljutomer) je na 
svoji 2. seji dne 7.11.2013  sprejel aktivnosti, ki jih bo izvajal v svojem štiriletnem 
mandatu v šolskih letih 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, poleg vseh 
zakonsko predpisanih aktivnosti in aktivnosti predpisanih z internimi akti OŠ Ljutomer. 
 
 
Aktivnosti povezane z vzgojnim načrtom OŠ Ljutomer, bo spremljala in koordinirala: 
Skupina za vzgojni na črt  v sestavi: g. Darko Ščavničar, ga. Horvat Darja, ga. Nina 
Žuman, g. Alen Žunič in ga. Nuša Novak. 
Skupina bo zbirala predloge staršev, sodelovala pri usklajevanju s predstavniki učiteljev 
in o delu obveščala svet staršev. 
 
Aktivnosti povezane s prometno varnostjo v šolskem okolišu OŠ Ljutomer, podružničnih 
šol Cven, Cvetka Golarja ter vrtca Cven, bo spremljala in koordinirala: 
Skupina za prometno varnost  v sestavi: g. Ivan Kraljič, g. Denis Smodiš, g. Matic 
Babič, ga Manuela Filipič, g. Robert Nedog in ga. Simona Markovič. 
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Glede na prometno varnost v okolici OŠ Ljutomer, se bo skupina v naslednjem obdobju 
osredotočila na prometno varnost dovozne ceste do OŠ Ljutomer. Ta skupina bo 
spremljala tudi problematiko prevozov učencev. 
Skupina bo zbirala predloge staršev in učencev s področja varnosti v prometu, ponovno 
pregledala obstoječi »Načrt varnih šolskih poti« in predlagala njihove dopolnitve in 
posodobitve. Pri tem bo sodelovala z odgovornim nosilcem priprave načrta imenovanim s 
strani vodstva OŠ Ljutomer v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini 
Ljutomer. 
 
Problematiko šolske prehrane bo spremljala: 
Skupina za prehrano  v sestavi: ga. Renata Škrget, ga. Bernarda Stajnko, ga. Valentina 
Lovrec, ga. Mateja Hrastić, ga. Mateja Perko in g. Igor Borko. 
Komisija bo zbirala pripombe učencev in staršev, jih javljala odgovornim za šolsko 
prehrano. Cilj skupine je izboljšati kakovost in količinsko ustreznost prehrane. Skupina in 
svet staršev se bosta zavzemala tudi za izvedbo z zakonom in internim aktom 
predpisane anonimne ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano.  
 
Aktivnosti staršev za izboljšanje pogojev v in v okolici OŠ Ljutomer in podružničnih šol 
Cven, Cvetka Golarja ter vrtca Cven, bo vodila: 
Skupina za infrastrukturo  v sestavi: g. Vladimir Skuhala, g. Iztok Kapun, ga. Bernarda 
Stajnko in ga. Lilijana Kerčmar 
Plan dela skupine je: 
o pripraviti pregled potrebnih izboljšav infrastrukture v OŠ Ljutomer in podružničnih šol 

Cven Cvetka Golarja ter vrtca Cven, 
o aktivno sodelovati pri pripravi srednjeročnega plana aktivnosti s strani vodstva OŠ 

Ljutomer, 
o o poteku in izvedbi v planu predvidenih aktivnosti obveščati svet staršev. 

 
Svet staršev OŠ Ljutomer bo preko svojih predstavnikov sodeloval v regijskem aktivu 
predstavnikov svetov staršev OŠ. Cilji delovanja v teh organih je povečati vpliv staršev pri 
doseganju kakovostnejše in otrokom prijazne osnovne šole.  
 
 
Skupine se bodo z novimi člani dopolnjevale oz. zamenjevale na naslednjih sejah sveta 
staršev v obliki dopolnil sprejetega Plana dela sveta staršev OŠ Ljutomer. 
 
 
V plan dela sveta staršev so uvrščene še naslednje aktivnosti: 

o sodelovanje z UO šolskega sklada pri pridobivanju sredstev, 
o zavzemanje za kakovost na OŠ Ljutomer, 
o zavzemanje za šolo brez nasilja. 
 

 
 
 
 
 

dr. Darko Ščavničar 
predsednik sveta staršev  

 


