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SVET STARŠEV OŠ Rače 

OSNOVNA ŠOLA RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE 
 

Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

Številka:     1-2012/2013 24. september 2012 

 

Z A P I S N I K  
 

1. Seje Sveta staršev Osnovne šole Rače, ki je bil 
v ponedeljek, 24.9.2012 ob 18.00 uri, v učilnici ANG OŠ Rače. 

 
Dnevni red: 
 

1. Pregled prisotnosti in sklepov zadnjega sestanka 
2. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače (izvolitev predsednika in njegovega namestnika) 
3. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom OŠ Rače za šolsko leto 2012/2013 
4. Poročilo o delovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012 
5. Pobude in predlogi iz roditeljskih sestankov 
Dodatno: 
6. Predstavitev programa Šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013 
7. Izvolitev novega člana staršev v Šolskem skladu  
8. Pregled standardnih / nadstandardnih delov programa šole / vrtca 
9. Vključitev v regionalni aktiv Sveta staršev 
10. Cena programov vrtca 

 

skupina /razred vabilo prisotnost namestnik (ca) prisotnost 

Kapljice Jasna Jurše ne Breda Petko ne 

Mehurčki Klavdija Golobič Petek da 
 

 

Oblački Tomaž Seliškar da 
 

 

Sončki Olga Fekonja ne Maja Borovnik da 

Snežinke Karmen Kotnik op. 
 

 

Zvezdice Maja Semenič da 
 

 

Mavrice Alenka Petrovič da 
 

 

lunice Metka Mršnik da 
 

 

1.a Vesna Simonič da    

1.b Aleksander Zidanšek da  Štefan Robič da 

2.a Borut Batagelj da    

2.b Natalia Varl da    

3.a Mihaela Brumen da    

3.b Branko Ančevski da    

4.a Sibili Simonič da    

4.b Branko Leva da    

5.a Patricia Rojko da    

5.b Majda Krepfl Leva da    

6.a Mateja Lešnik da    

6.b Andrej Kac da    
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7.a Alenka Mustafa da    

7.b Matej Repušič da    

8.a Anita Rudolf Lašič da    

8.b Milan Napast da    

9.a Snežana Preložnik da    

9.b Jasna Korenčič ne  Adrijana Dvoršak da 

  Jožef Jurič da    

  Marija Zavernik da    

  Tina Ištvan da    

 
 

K1 
Pregled prisotnosti in sklepov zadnjega sestanka 
 
Po pregledu zapisnika in sklepov zadnjega sestanka ugotovimo, da se pristop pri zbiranju 
prispevkov za Šolski sklad v šolskem letu 2012/2013 razlikuje od sprejetega sklepa (staršem je 
po sklepu bil na izbiro prostovoljni prispevek v višini 0, 3 oz 6 EUR), zato sprejmemo dopolnilo 
sprejetega sklepa: 
 
SKLEP 1: Prispevki staršev v Šolski sklad so prostovoljni in o njegovi višini starši odločijo po 
lastni presoji. 
 
Prvotni dnevni red iz vabila se dopolni s točkami 6. – 10. 
 

K2 
Konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače (izvolitev predsednika in njegovega namestnika) 
 
SKLEP 2: Člani Sveta staršev izvolijo in potrdijo g. Milana Napasta za predsednika Sveta 
staršev OŠ Rače in go. Natalio Varl za njegovo namestnico. 

 
K3 
Seznanitev z Letnim delovnim načrtom OŠ Rače za šolsko leto 2012/2013 
 
G. Jožef Jurič, ravnatelj podrobno predstavi LDN OŠ Rače za šolsko leto 2012/2013, ga. Tina 
Ištvan pa LDN vrtca pri OŠ Rače. Sestavni del LDN OŠ Rače je tudi program Šolskega sklada, ki 
ga predstavi član upravnega odbora g. Tomaž Seliškar. Vsa sredstva iz Šolskega sklada se črpajo 
na podlagi prejetih vlog. Zaželjene so tudi vse vrste donacij. 
 
SKLEP 3: Svet staršev v celoti sprejme program Šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013. 
 
Sledi razprava o tem, da bi lahko knjižnica postala odprta in dostopna vsem, ne samo šolarjem. 
Tako bi se povečal tudi fond knjig. 
 
SKLEP 4: Svet staršev poda pobudo Občini Rače-Fram, da uvrsti na dnevni red občinskega 
sveta proučitev možnosti za odprtje stalne krajevne knjižnice v Račah. 
 
SKLEP 5: Svet staršev potrdi cene šolske prehrane (malice in kosila) v šolskem letu 
2012/2013. 
 



3/6 
   

Sledi razprava o nabavi sadja in zelenjave, kontroli kakovosti in ustreznosti živil, postopkih 
izbire dobavitelja. 
 
SKLEP 6: Svet staršev poda pobudo na Občino Rače-Fram, da organizira oz. v prihodnje nudi 
podporo lokalnim proizvajalcem pri prijavi na javni razpis za nakup sadja in zelenjave za OŠ 
Rače.  
 
SKLEP 7: Svet staršev je seznanjen z LDN OŠ Rače 2012/2013. 
 
Ga. Borovnik opozori na težave heterogenih skupin v vrtcu. 
 
SKLEP 8: Svet staršev pozove vodjo vrtca, go. Flajšman, da 4-letnikom v heterogenih 
skupinah zagotovi možnost priključitve v obogatitvene in dodatne dejavnosti. 
 
SKLEP 9: V OŠ Rače imamo demokratičen sistem odločanja in starši so seznanjeni s težavami, 
prav tako pa so pozvani k posredovanju predlogov rešitev in so hkrati seznanjeni s sprejetimi 
rešitvami. 
 
 

K4 
Poročilo o delovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012 
 
Se prestavi na naslednjo sejo. 
 

K5 
Pobude in predlogi iz roditeljskih sestankov 
 
Postavljeno je bilo vprašanje na temo sporočanja odsotnosti za odjavo malice in kosila. V 
primeru, da se odsotnost sporoči do 8.00 ure zjutraj, bo odjava malice in kosila upoštevana z 
naslednjim dnem. 
 
Problematika vrtca, s katero se ukvarjajo člani Sveta staršev vrtca je specifična za potrebe 
vrtca. Zato sprejmemo sklep: 
 
SKLEP 10: Člani Sveta staršev vrtca se zberejo sami (brez članov Sveta staršev šole) in 
dorečejo problematiko vrtca ter tako predlagajo sklepe Svetu staršev. 
 

K6 
Predstavitev programa Šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013 
 
Se navezuje na točko K3. 
 

K7 
Izvolitev novega člana staršev v Šolskem skladu 
 
G. Gselman je odstopil, Šolski sklad pa za svoje delovanje potrebuje novega predstavnika 
staršev v Upravnem odboru.  
 
SKLEP 11: V Upravni odbor Šolskega sklada se izvoli in imenuje nova predstavnica staršev, ga. 
Klavdija Golobič Petek. 
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K8 
Pregled standardnih / nadstandardnih delov programa šole / vrtca 
 
Se obravnava na naslednji seji. 
 

K9 
Vključitev v regionalni aktiv Sveta staršev 
 
SKLEP 12: Svet staršev OŠ Rače se vključi v regionalni aktiv Sveta staršev. 

 
K10 
Cena programov vrtca 
 
Se obravnava na naslednji seji. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
 
Priloge zapisnika: 

1. Vabilo na 1. Sejo 
2. Dodatek – pripombe na zapisnik (g. Seliškar) 

 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Natalia Varl 

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače 
        Milan Napast 
 
 
 
Priloga zapisnika Dodatek – pripombe na zapisnik  
 

Pripombe na predlog zapisnika 1. Seje Sveta staršev Osnovne šole Rače, ki je bil 
v ponedeljek, 24.9.2012, ob 18.00 uri, v učilnici ANG OŠ Rače. 
 

1. Dnevni red, ki ga je z vabilom z dne 17.9.2012 po navadni pošti poslal ravnatelj, 
ni v skladu s Pravilnikom o delovanju Sveta staršev Osnovne šole Rače (v 
nadaljevanju Pravilnik), ki ga je dne 19.3.2012 sprejel Svet staršev. 

a. Kršen je bil 10. člen Pravilnika, ki pravi »(1) Obvezni točki dnevnega 
reda sta potrditev predloga dnevnega reda in pregled izvedbe sklepov 
predhodnih sej.«, saj na dnevnem redu ni točke Potrditev dnevnega 
reda. 

b. Kršen je bil 3. člen Pravilnika, saj bi morala biti prva točka dnevnega 
reda izvolitev predsednika: »Prvo sejo vodi ravnatelj do trenutka 
izvolitve predsednika Sveta ta pa prevzame vodenje nadaljevanja seje. 
Izvolitev predsednika in njegovega namestnika se uvrsti na sejo kot 
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prva točka dnevnega reda.« Na to nepravilnost sem pisno pred sejo 
opozoril sklicatelja – ravnatelja. 

2. Sklicatelju - ravnatelju sem pred sejo v skladu s 7. členom Pravilnika pisno 
posredoval predlog sprememb dnevnega reda, s prošnjo, da predlog posreduje 
vsem članom Sveta staršev OŠ Rače (na sporočilo do danes nisem prejel 
nobenega odgovora). Na seji je ravnatelj predlagal enak dnevni red, kot smo ga 
prejeli po pošti, zato prosim, da se v zapisnik K1 doda: »Ravnatelj je na seji 
predlagal enak dnevni red, kot je bil poslan z vabilom. Na predlagani dnevni 
red je imel pripombe g. Seliškar, ki je podal del predloga sprememb dnevnega 
reda, ki ga je pred tem pisno posredoval sklicatelju.« Prosim, da se sporočilo, 
ki sem ga poslal sklicatelju z vsemi predlaganimi točkami, ki jih na seji niti nisem 
mogel vseh prebrati, ker me je ravnatelj prekinil, uvrsti v zapisnik. 

 
3. K1 je potrebno dodati tudi: »G. Seliškar je izrazil zaskrbljenost in razočaranje, 

ker na seji Sveta staršev ni prisoten nobeden od predstavnikov staršev v Svetu 
šole. Ravnatelj g. Jurič je pojasnil, da so vsi trije predstavniki staršev v Svetu 
šole pravočasno prejeli vabilo na današnjo sejo Sveta staršev.« 

4. Manjka tudi zapis o tem, da je ravnatelj sporočil, da se januarja izteče mandat 
predstavnikom staršev v Svetu šole in da bo Svet staršev moral izvoliti nove 
predstavnike v Svetu šole. 

5. K2 je potrebno dodati pojasnilo, da je ravnatelj predlagal sklep, da zaradi 
hitrejšega poteka seje, nadaljuje z vodenjem seje in Sklep 2a: »Sejo Sveta 
staršev do zaključka vodi ravnatelj.« 

6. K3 je potrebno dodati pojasnilo, da več kot polovica predstavnikov v Svetu 
staršev pred sejo ni prejela Letnega delovnega načrta šole in vrtca.  
Pri tem pripominjam, da sem ravnatelju pisno posredoval vprašanje, ali me je 
morda izpustil iz obveščanja (na sporočilo do danes nisem prejel odgovora). 

 
Prav tako je potrebno pred 3. sklep dodati sklep 3a: »Svet staršev soglaša s 
predstavitvijo Letnega delovnega načrta. Pripombe na Letni delovni načrt 
predstavniki posredujejo po prejemu Letnega delovnega načrta, ki ga posreduje 
ravnatelj po elektronski pošti.« in rezultat glasovanja 
7. Sklep 9 – potrebno je zapisati rezultat glasovanja. Poudarjam tudi, da ni bila 

omogočena razprava o tem sklepu. Moj kratek komentar je le, da je predpogoj 
za demokratično odločanje, spoštovanje nacionalne zakonodaje in sprejetih 
internih aktov in spoštovanje demokratično sprejetih pravil ali dogovorov. Da se 
ti ne spoštujejo, so dokaz že moje pripombe k 1. točki zapisnika in neuvrstitev 
nekaterih točk na dnevni red, čeprav bi, npr., točko Potrditev nadstandardnih 
storitev morali obravnavati  pred sprejetjem LDN na Svetu šole že zaradi Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj sicer Svet šole ne sme 
(oz. ne bi smel) potrditi nadstandardnih (s strani staršev plačljivih) storitev, ki so 
vključene v LDN. Za zakonito delovanje šole in organov šole ter spoštovanje 
zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov šole je odgovoren ravnatelj, ki bi 
kot sklicatelj moral poznati Pravilnik in ga tudi spoštovati. 

8. Sklep 12 je potrebno spremeniti, tako da se bo glasil »Svet staršev OŠ Rače se 
vključi v regionalni aktiv Sveta staršev.« 
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9. Ker je precej predstavnikov zapustilo sejo med potekom seje (na koncu nas je 
ostala le dobra polovica predstavnikov), prosim, da se pri prisotnih na seji 
navede, do katere točke dnevnega reda so bili prisotni.  

10. V celoti je izpadla točka "11. Pobude in predlogi iz roditeljskih sestankov". K 11 
je potrebno dodati, da je predstavnica 1. razreda povedala, da se starši 
pritožujejo nad delom in vzgojnimi prijemi učiteljic, ki delajo v podaljšanjem 
bivanju. Povedali sta, da bi učitelji morali upoštevati, da so otroci v prvem 
razredu v šoli šele nekaj tednov in da se še navajajo na šolska pravila in da 
učiteljice ne morejo od njih zahtevati in pričakovati, da so tiho in mirni in jih 
kaznovati. G. Seliškar je povedal, da je bil priča takemu kaznovanju in da je 
mnenja, da je pristop neprimeren in da vidi vzrok predvsem v neizkušenosti 
mlajših učiteljic, ki delajo v podaljšanem bivanju in da bi bilo smiselno 
učiteljicam, ki komaj začenjajo z delom, omogočiti dodatno usposabljanje. G. 
ravnatelj je zagotovil, da se bo o problematiki pogovoril z učiteljicami, ki delajo 
v OPB. 

 
Prosim, da se zapisniku, kot priloga, doda vabilo na 1. sejo Sveta staršev. 
 
Protestiram proti temu, da je bila na sejo Sveta šole, ki je bila 27.9.2012, uvrščena 
točka Seznanitev z  zapisnikom Sveta staršev in sprejetimi sklepi. V skladu s Pravilnikom 
je to mogoče šele, ko je izdelan zapisnik, to pa je v skladu z 11. členom Pravilnika 
najprej 11 dan po seji Sveta staršev: 
»(1) Člani Sveta izberejo za vsako sejo izmed prisotnih zapisnikarja, ki izdela predlog zapisnika in ga v 
elektronski obliki posreduje najkasneje v petih dneh vsem udeležencem seje. Udeleženci seje posredujejo 
pripombe in dopolnitve k predlogu zapisnika zapisnikarju najkasneje v desetih dneh po izvedbi seje. 
Zapisnikar izdela končno verzijo zapisnika najkasneje v petnajstih dneh po izvedbi seje.  
 
(2) Tiskani izvod zapisnika podpišeta zapisnikar in predsednik Sveta. Predsednik Sveta ga posreduje šoli, 
ki ga opremi z žigom šole, evidentira in arhivira. Šola nato kopijo zapisnika ali njegov verodostojni 
vsebinski povzetek, če se člani Sveta na seji zanj odločijo (zlasti zaradi varstva osebnih podatkov in drugih 
upravičenih interesov šole), v elektronski obliki javno objavi na spletni strani šole. Tiskani izvod zapisnika 
oz. povzetka šola lahko objavi na oglasni deski šole ali kjerkoli drugje. » 

 
Šele, ko je pripravljen in podpisan končni zapisnik, ga sme ravnatelj posredovati naprej 
in predstavljati komurkoli. 
 
Glede na navedene nepravilnosti in dogajanje v preteklosti predlagam, da na naslednji 
seji sprejmemo sklep, ki se bo glasil: »Starši od vodstva šole in zaposlenih zahtevamo 
in pričakujemo, da bodo dosledno spoštovali in izvajali nacionalno in občinsko 
zakonodajo in sprejete interne akte Osnovne šole Rače.« Ne znam si predstavljati, 
kako lahko zaposleni in vodstvo šole pričakujejo od učencev in staršev, da se bomo 
držali pravil in dogovorov, če se jih sami ne držijo. Kaj nam pomaga, če se o vsem 
»demokratično« dogovorimo, potem pa se tisti, ki imajo v rokah moč in oblast, 
dogovorjenega ne držijo!  
 
Rače, 3.10.2012 
 
 


