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SVET STARŠEV OŠ Rače 

OSNOVNA ŠOLA RAČE 
 

Grajski trg 1, 2327  RAČE 
 

Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

Številka:     4-2012/2013 22. november 2012 

 

 
Z A P I S N I K  

 

2. seje Sveta staršev Osnovne šole Rače, ki je bila v četrtek, dne 
15.11.2012 ob 17. uri, v učilnici ANG OŠ Rače. 

Dnevni red: 

1. Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 2. seje sveta 
staršev (SSS) 

2. Določitev zapisnikarja 
3. Pregled izvedbe sklepov 1. SSS, potrditev zapisnika in pripomb na zapisnik 1. SSS 

(uresničevanje sklepov Sveta staršev in delovanje Sveta staršev v skladu s sprejetimi 
pravili delovanja) 

4. Poziv občini - stalna enota knjižnice, strokovna pomoč pri pripravi ponudb na JN za 
lokalne proizvajalce (odgovor) 

5. Vključitev v regionalni aktiv svetov staršev (izvolitev predstavnika, namestnika in 
seznanitev z zadnjim zapisnikom) 

6. Sprejem odstopne izjave članov (predsednika in člana) Upravnega odbora šolskega 
sklada (UO ŠS) in izvolitev dveh novih članov staršev v UO ŠS 

7. Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012 (prenos iz 1. seje) 
8. Pregled standardnih / nadstandardnih delov programa šole / vrtca (prenos iz 1. seje) 
9. Problematika poučevanja angleščine v šoli in jezikovna kopel v vrtcu.  
10. Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega 

zavoda Osnovna šola Rače (MUV 21/2012) in določili, ki urejajo sodelovanje zavoda s 
starši in na tej osnovi, v kolikor bo potrebno: 

 Oblikovanje delovne skupine za pripravo sprememb Pravilnika o delovanju Sveta 
staršev OŠ Rače (usklajen mora biti v 6 mesecih od sprejema - to je do 23.4.2013) 

 Oblikovanje delovne skupine za pripravo sprememb Sklepa o ustanovitvi 
Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (usklajen mora biti v 6 mesecih od 
sprejema - to je do 23.4.2013). 

11. Cena programov vrtca (prenos iz 1. seje) 
12. Seznanitev z zapisnikoma izrednega sestanka predstavnikov staršev oddelkov vrtca iz 

12.10.2012 in 9.11.2012 in sprejem oz. potrditev sklepov iz sestankov 
13. Razno 
14. Določitev termina 3. SSS (predlog: četrtek, 13.12.2012 ob 17.00 uri) 
15. Pregled zapisnika 2. Seje sveta staršev in morebitne dopolnitve (sprejem zapisnika).  

 

 



2 
 

02_Zapisnik_SVET STARŠEV_15 11 2012_v2a_popr.doc   

1. Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 2. Seje Sveta 

staršev (SSS) 

K1 

skupina /razred vabilo 
prisotno

st namestnik (ca) 
prisotno

st 

Kapljice Jasna Jurše da   

Mehurčki 
Klavdija Golobič 
Petek op.   

Oblački Tomaž Seliškar da   

Sončki Olga Fekonja ne Maja Borovnik da 

Snežinke Lidija Mergeduš op.   

Zvezdice Maja Semenič da   

Mavrice Alenka Petrovič op. Anita Crnobrnja da 

lunice Metka Mršnik op. Barbara Bradač ne 

1.a Vesna Simonič ne  Boštjan Alavančič ne 

1.b 
Aleksander 
Zidanšek da  Štefan Robič da 

2.a Borut Batagelj da    

2.b Natalia Varl da    

3.a Mihaela Brumen op.  Šalamun Romana da 

3.b Branko Ančevski da    

4.a Sibili Simonič op.    

4.b Branko Leva op.  Petra Robič da 

5.a Patricia Rojko ne  Andreja Mlakar ne 

5.b Majda Krepfl Leva da    

6.a Mateja Lešnik da    

6.b Andrej Kac da    

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 op.  Barbara Jurički da 

9.b Jasna Korenčič ne  Adrijana Dvoršak da 

 Ravnatelj Jožef Jurič da    

 Pomočnica ravnatelja Marija Zavernik da    

 Pedagoška vodja vrtca Tina Ištvan da    
 Predst. staršev šole v svetu 
šole Marjan Lah da    
 Predst. staršev vrtca v svetu 
šole Tatjana Dolenc da    
 

Prisotnih je bilo 20 predstavnikov oddelkov od 26-ih.  
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Predstavniki vrtca v svetu staršev se o problematiki vrtca pogovarjajo na ločenih 

sestankih in predlagajo v sprejem sklepe, ki jih potrjujemo na sestankih Sveta starše OŠ 

Rače.  Člani sveta staršev iz vrtca sprašujejo, če  bi bilo mogoče, da predstavniki skupin 

vrtca, ki se ne morejo udeležiti seje sveta staršev pisno pooblastijo enega izmed 

predstavnikov,  da na sestanku glasuje v njihovem imenu. 

 

 Odgovor ravnatelja in vodstva sveta staršev je bil, da to ni mogoče, saj bi to bilo v 

nasprotju z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter Aktom o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  OŠ Rače. 

 

 

2. Določitev zapisnikarja 

 

K2  
Za zapisničarko se določi Maja Semenič. 

 

 

3. Pregled izvedbe sklepov 1. SSS, potrditev zapisnika in pripomb na zapisnik 1. SSS 

(uresničevanje sklepov Sveta staršev in delovanje Sveta staršev v skladu s sprejetimi 

pravili delovanja) 

 

K3 

Pregledali smo sklepe 1. SSS. Potrdili smo zapisnik in ga, skupaj s pripombami, ki so v 

prilogi zapisniku, potrdili. Pripomb ni bilo. 

 

SKLEP 1: V prihodnje se pri vodenju sej bolj držimo Pravilnika o delovanju Sveta 

staršev Osnovne šole Rače. 

 

 

4. Poziv Občini - stalna enota knjižnice, strokovna pomoč pri pripravi ponudb na JN 

za lokalne proizvajalce (odgovor) 

 

K4 

Ravnatelj nas je seznanil z odgovorom občine, glede stalne enote knjižnice.  

 

Če se bo gradil novi zdravstveni dom, kjer stoji stari vrtec, lahko upamo, da bomo imeli 

stalno enoto knjižnice v Račah. Odgovor občine je v Prilogi 1. 

 

SKLEP 2: Iz strani občine  pričakujemo, da nas  sproti seznanja z dogajanjem 

glede gradnje novega  zdravstvenega doma in posledično možnostih za ureditev 

prostorov krajevne knjižnice v bivših  prostorih ZD.  Pri finančni konstrukciji naj 

ne pozabijo na evropske razpise. 

 

Strokovna pomoč pri pripravi ponudb na JN za lokalne proizvajalce: 

G. Ravnatelj nas je seznanil, da se pri  javnih razpisih strogo držijo zakonodaje in vedno  

izbirajo najugodnejšega ponudnika. Občina je obljubila, da bo pomagala lokalnim 

proizvajalcem prehrane pri prijavi na  naslednjih  razpisih, če jih bodo za to zaprosili. 

 

SKLEP 3: Ravnatelj nas je seznanil z odgovorom občine. 
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5. Vključitev v regionalni aktiv Sveta staršev (izvolitev predstavnika, namestnika in 

seznanitev z zadnjim zapisnikom) 

 

K5 

Zapisnik zadnje (25. seje) Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol in Pravilnik o 

delovanju so predstavniki prejeli po elektronski pošti.  

 

SKLEP 4: V regionalni aktiv Sveta staršev (Aktiv svetov staršev mariborskih 

osnovnih šol) je izvoljen g. Tomaž Seliškar. Njegov namestnik je g. Borut Batagelj. 

 

 

6. Sprejem odstopne izjave članov (predsednika in člana) Upravnega odbora Šolskega 

sklada (UO ŠS) in izvolitev dveh novih članov staršev v UO ŠS 

 

K6 

Sprejeli smo odstopno izjavo ge. Planjšek, članice upravnega odbora šolskega sklada in 

izvolili novo članico staršev v UO ŠS go. Barbaro Jurički. Odstopne izjave g. Seliškarja 

nismo sprejeli, ker se je po razgovoru g. Seliškar se strinjal, da ostane član Upravnega 

odbora šolskega sklada OŠ Rače.  

 

SKLEP 5: V upravni odbor šolskega sklada imenujemo go. Barbaro Jurečki. 

Odstopne izjave g. Seliškarja ne sprejmemo. 

 

 

7. Poročilo o delovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012 

 

K7 

Se prestavi na naslednjo sejo Sveta staršev. Poročilo je sicer od sredine septembra 

dostopno na spletni strani šole. 

 

 

8. Pregled standardnih / nadstandardnih delov programa šole / vrtca 

 

K8 

Ker je bil letni delovni načrt  sprejet konec septembra, se v tem šolskem letu standardni 

in nadstandardni programi šole in vrtca že izvajajo. V bodoče V skladu z zakonom je 

potrebno  v bodoče za vse nadstandardne programe, pred sprejemom na svetu šole, 

pridobiti soglasje sveta staršev. O izvajanju dodatnih dejavnosti, ki potekajo v času 

izvajanja rednega programa vrtca, se bodo starši otrok v vrtcu še pogovarjali in 

predlagali rešitve. 

 

SKLEP 6: Starši želimo, da se v prihodnje vsem otrokom vrtca omogoči udeležba 

pri nadstandardnih dejavnostih, ki potekajo v času izvajanja rednega programa 

vrtca.  

 

 

9. Problematika poučevanja angleščine v šoli in jezikovna kopel v vrtcu. 

 

K9 
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Na sestanku je bila izpostavljena problematika poučevanja angleščine v šoli in 

jezikovne kopeli v vrtcu. 

Ravnatelj nas je seznanil z odgovorom v pisni obliki (priloga 3) na vprašanje g. 

Seliškarja (priloga 2) 

 

SKLEP 7: Pred koncem šolskega leta šola pripravi anketo, v katerem tujem jeziku 

naj se izvaja jezikovna kopel v vrtcu in prvi triadi v šoli.  

 

 

10. Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 

varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (MUV 21/2012) in določili, ki 

urejajo sodelovanje Zavoda s starši in na tej osnovi, v kolikor bo potrebno: 

 Oblikovanje delovne skupine za pripravo sprememb Pravilnika o delovanju 

Sveta staršev OŠ Rače (usklajen mora biti v 6 mesecih od sprejema - to je do 

23.4.2013) 

 Oblikovanje delovne skupine za pripravo sprememb Sklepa o ustanovitvi 

Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (usklajen mora biti v 6 mesecih 

od sprejema - to je do 23.4.2013). 

 

K10 

Sklep 6: G. Seliškar je seznanil svet staršev, da je v zvezi z členom odloka, ki 

prepoveduje prisotnost staršev na sejah in drugih oblikah dela organov šole, razen če 

zakon to zahteva, posredoval na MIZKŠ. Pove, da ima le še šest okoliških občin 

prisotnost staršev urejeno na  tak način (Priloga 4). Z MIZKŠ so na občino posredovali 

dopis (Priloga 5). Če bo občina ustrezno spremenila člen Odloka o ustanovitvi VIVZ 

ROŠ Rače, spremembe obeh aktov ne bodo potrebne. 

 

SKLEP 8: Aktivnosti pri uskladitvi obeh aktov prestavimo na naslednjo sejo. 

 

 

11. Cena programov vrtca 

 

K11 

Se obravnava v okviru 12. točke. 

 

 

12. Seznanitev z zapisnikoma izrednega sestanka predstavnikov staršev oddelkov vrtca 

iz 12.10.2012 in 9.11.2012 in sprejem oz. potrditev sklepov iz sestankov. 

 

K12 

Seznanjeni smo bili z zapisnikom in sklepi izrednega sestanka predstavnikov staršev 

oddelkov vrtca iz 12.10.2012 (priloga 6) in rednega sestanka iz 9.11.2012 (priloga 7). 

 

Predstavniki vrtca so poudarili, da bi seja sveta staršev potekala hitreje in brez 

nepotrebnega vznemirjanja delavcev šole oz. vrtca, če bi se sestankov predstavnikov 

vrtca udeleževali pedagoška vodja in vodja vrtca ali ravnatelj, ki so vedno vabljeni na 

sestanek. Tako bi na večino vprašanj dobili odgovore na sestanku in jih ne bi bilo 

potrebno obravnavati na Seji sveta staršev. 

 

K Sklepu 1 rednega sestanka iz 9.11.2012 
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Ravnatelj je mnenja, da za tako postopanje ni strokovnih argumentov in da meni, da se 

otroci v drugem starostnem obdobju enako težko soočajo z menjavami vzgojiteljic in da 

smo starši po nepotrebnem zaskrbljeni, saj so otroci prilagodljivi in jim menjave 

vzgojiteljic ne povzročajo večjih težav. 

 

K Sklepu 2 rednega sestanka iz 9.11.2012 

Ravnatelj pove, da so aktivnosti za izračun ekonomske cene v teku in da je za izračun 

potrebno videti, kakšni bodo stroški za energijo. S pripravo izračuna so v dogovoru z 

ustanoviteljem (Občino Rače- Fram) počakali do konca novembra, ker morajo v izračun 

vključiti stroške za prve tri mesece letošnjega šolskega leta (september – november). 

Novo ekonomsko ceno bo sprejel občinski svet na osnovi podatkov obeh zavodov (OŠ 

Fram in OŠ Rače).   

 

K sklepu 3 rednega sestanka iz 9.11.2012 

Ravnatelj pove, da so ponovno preverili normative za kuharje v vrtcu  in da je za 

pripravo prehrane sistemiziranih 17,47 ur, tako, da za pripravo prehrane zadoščata dva 

kuharja. 

 

K sklepu 4 rednega sestanka iz 9.11.2012 

Ravnatelj pove, da je odstranitev pozivov (Priloga 8) naročil sam, ker so oglasne deske 

pred skupinami namenjene le obveščanju staršev o delu  varstvenih skupin. Pozivanje  

staršev na množičen obisk na seji občinskega sveta je bil  razumljen kot politična 

agitacija, zato so  bili na občini razburjeni.  Predstavniki vrtca  so povedali, da se z 

odstranitvijo nikakor ne morejo strinjati in da so le zastopali pravice svojih otrok.  

 

SKLEP 9: Seznanili smo se s sklepi sestanka z dne 9.11.2012 od 1-4 in sprejeli oz. 

potrdili sklepe sestanka 5-8 iz dne 9.11.2012, ki so zapisani v nadaljevanju.  

 

SKLEP 10: Poleg oglasnih tabel pred skupinami, ki so namenjene obveščanju 

staršev skupine, se  bo na vidnem mestu pri zbornici  celotna oglasna tabla 

namenjena zgolj in samo obveščanju staršev s strani  njihovih predstavnikov v 

svetu staršev in svetu šole.  

 

SKLEP 11: Sklicatelj seje Sveta staršev mora poskrbeti, da bodo predstavniki 

staršev Vrtca v Svetu staršev OŠ Rače o času sklica seje Sveta staršev obveščeni 

vsaj 14 dni pred sklicem. 

 

SKLEP 12: V bodoče naj se, pred uvrstitvijo na sejo Občinskega sveta, v pripravo 

in usklajevanje sprememb pravilnikov ali odlokov, ki zadevajo starše ali otroke, 

vključene v vrtec ali šolo, vključi starše in delavce zavoda. Kakršnekoli spremembe 

pravilnikov in odlokov morajo biti usklajene z nacionalno zakonodajo.  

 

 

13. Razno 

 

K13 

 Predstavnica staršev 6. razredov predlaga, da bi otrokom pripravili predavanje na temo 

»varnost na internetu«, saj otroci preveč časa presedijo pred računalnikom in uporabo 

»facebooka« 
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G. ravnatelj nas je seznanil, da je šola taka predavanja že organizirala in jih bo tudi v 

bodoče. 

 

Ga. Zavernik je v zvezi z aktivnostmi UO šolskega sklada povedala, da se učenci 9. 

razredov v tem času na dobavitelje in lokalna podjetja obračajo s prošnjami za 

donatorstvo za šolski sejem in da prosi oz. predlaga, da šolski sklad ne pošlje ob istem 

času prošenj za donatorstvo. Prisotni člani UO šolskega sklada so se strinjali, da je 

potrebno aktivnosti usklajevati in da bo  šolski sklad prošnje za donatorstva razposlal 

spomladi.  

 

 

14. Določitev termina 3. SSS (predlog: četrtek, 13.12.2012 ob 17.00 uri) 

 

K14 

Termin za 3. SSS je četrtek 13.12.2012 ob 17. uri. 

 

SKLEP 13: Na naslednjih roditeljskih sestankih bodo starši predlagali kandidate 

za predstavnike staršev v Svetu šole. Kandidati morajo podpisati izjavo, da se s 

kandidaturo strinjajo.  Obrazec z izjavo do roditeljskega sestanka pripravi šola. 

Izjave vzgojiteljice oz. razredničarke posredujejo ravnatelju, ki pripravi volilni list 

za volitve na 3. seji SS. 

 

 

15. Pregled zapisnika 2. Seje sveta staršev in morebitne dopolnitve (sprejem 

zapisnika) 

 

K15 

Zaradi obširnosti in čistopisa se zapisnik pošlje na elektronske naslove, ker ga je 

nemogoče napisati na SSS.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.50 uri. 

 

Zapisnik zapisala     Predsednik Sveta staršev OŠ Rače 

Maja Semenič      Milan Napast
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Priloga 1: Odgovor občine na pobudo za knjižnico  
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Priloga 2: Vprašanje o poučevanju tujih jezikov in jezikovni kopeli 

 

Rače, 2.11.2012 

 

Predmet: Poučevanje angleškega jezika na OŠ Rače 

 

Spoštovani g. Jurič, 

 

ker je nekaj staršev izpostavilo problem kakovosti in ustreznosti poučevanja tujega 

jezika - angleščine, sem pripravil pregled števila ur tujega jezika v okviru rednega 

programa (fakultativi tečaji niso vključeni, saj so namenjeni le posameznim otrokom, ki 

jim tečaj plačujejo starši).  

 

Tabela 1: Pregled števila ur tujega jezika v okviru rednega programa (brez 

fakultativnega poučevanja) po razredih za OŠ Rače (vir 

http://www.osrace.si/index.php/aktivnosti/urniki/urniki-razredov) 

 ure tujega jezika 

razred angleščina nemščina 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 4 0 

5 6 0 

6 8 0 

7 8 4 

8 5 5 

9 5 5 

skupaj 36 14 

 

Tabela 2: Ocenjene učne obveznosti učiteljev tujega jezika, zaposlenih na OŠ Rače, pri 

predpostavki 22 urne tedenske učne obveze in enakomerne razdelitve ur pri učiteljih, ki 

poučujejo dva predmeta. (vir http://www.osrace.si/index.php/o-soli-race/osnovni-

podatki/ucitelji in 

http://arhiv.osrace.si/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=232) 

  
učitelj (vir LDN OŠ 
Rače 2012/13) 

ocenjene 
razpoložljive ure 
učiteljev   

predmet angleščina  nemščina 

Romana Zupančič 0 22 nemščina (profesorica nemščine) 

Ksenija Pečnik 
22 0 

angleščina (profesorica slovenščine in 

angleščine) 

Sabina Ozmec 0 11 nemščina, slovenščina (učiteljica nemščine) 

Anita Golavšek 11 11 nemščina, angleščina (profesorica nemščine) 

skupaj 33 44   

 

Tabela 3: Ocenjene učne obveznosti učiteljev tujega jezika, zaposlenih na OŠ Rače, pri 

predpostavki 22 urne tedenske učne obveze, glede na pridobljeno izobrazbo (vir 

http://arhiv.osrace.si/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=232) 

  
učitelj (vir LDN OŠ 
Rače 2012/13) 

ocenjene razpoložljive 
ure učiteljev   

izobrazba angleščina  nemščina 

Romana Zupančič 0 22 profesorica nemščine 
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Ksenija Pečnik 22 0 profesorica slovenščine in angleščine 

Sabina Ozmec 0 22 učiteljica nemščine 

Anita Golavšek 0 22 profesorica nemščine 

skupaj 22 66   
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Diagram 1: Število ur tujega jezika po predmetniku posameznih razredov in primerjava 

z ocenjeno razpoložljivostjo ur učiteljev, pri predpostavki 22 urne tedenske učne obveze 

in enakomerne razdelitve ur pri učiteljih, ki poučujejo dva predmeta. 
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Diagram 2: Število ur tujega jezika po predmetniku posameznih razredov in primerjava 

z ocenjeno razpoložljivostjo ur učiteljev, glede na strokovno izobrazbo, pri predpostavki 

22 urne tedenske učne obveze. 

 

 

 

V zvezi z navedenimi podatki imam naslednja vprašanja: 

 

1. Ali so podatki, navedeni v tabeli 1 in 2 pravilni? Če niso, prosim za dopolnitve. 
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2. Ugotavljam velik razkorak med številom učiteljev angleškega in nemškega jezika in 

šolskim predmetnikom oz. urnikom (diagrama 1 in 2). Glede na predmetnik, bi šola 

potrebovala 2 učitelja angleščine in enega učitelja nemščine, ima pa 1 učitelja 

angleščine in 3 učitelje nemščine? Glede na Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole je za poučevanje od 6. do 

9. razreda potreben učitelj, ki je ali profesor angleščine ali ima končan magistrski študij 

anglistike. Od 6. do 9. razreda je po predmetniku predvidenih 26 ur angleščine, pri 

čemer iz urnika izhaja, da se  5 ur od 6. do 9. razreda prekriva, kar pomeni, da jih ne 

more izvajati edina profesorica angleščine na šoli.  Glede na to, da je dobro znanje 

tujega jezika danes nujno za uspešno nadaljevanje šolanja in precej povečuje možnosti 

za pridobitev in kvalitetno opravljanje dela, je stanje zaskrbljujoče. V zvezi s tem 

sprašujem, kaj bo vodstvo šole storilo, da zagotovi ustrezno število učiteljev angleškega 

jezika, glede na predmetnik, ki se izvaja?  

 

3. Zakaj v vrtcu v skupinah Oblački in Kapljice poteka jezikovna kopel v nemškem 

jeziku, glede na to, da je v šoli prvi tuji jezik angleščina in da letos otroci prve triade 

nimajo niti možnosti obiskovanja fakultativnega tečaja nemščine na šoli zaradi 

premajhnega števila prijavljenih učencev (eden od pomembnih dejavnikov je zagotovo 

visoka cena fakultativnega tečaja, ki ga je ponudila šola)? 

 

4. Ker moramo starši plačevati jezikovno kopel za otroke v vrtcu sprašujem, kdo in v 

kakšen deležu zagotavlja sredstva za plače učiteljev nemškega jezika in konkretno 

učiteljice, ki izvajajo jezikovno kopel v vrtcu in ali se delo v okviru jezikovne kopeli 

všteva v njihove učne obveznosti oz. v redni delovni čas, glede na to, da se izvaja v 

rednem delovnem času vrtca? 

 

Zavedam se, da je bil nekoč na OŠ Rače prvi tuj jezik nemščina in vem, da je 

pomemben razlog za neustrezno kadrovsko zasedbo ravno v spremembi prvega tujega 

jezika, vendar naj bi bilo vodstvo šole dolžno poskrbeti za ustrezne kadre in za 

kvalitetno izvajanje programa.  

 

Obžalujem tudi, da šola v preteklosti ni uspela z ustreznimi argumenti prepričati najprej 

staršev, da je dobro znanje nemščine v tem prostoru velika priložnost in prednost za 

otroke pri kasnejšem iskanju zaposlitve in nato še lokalnih oblasti, da bi sistemsko 

podprle dodatno poučevanje vsaj enega tujega jezika v prvi triadi in nato še drugega 

tujega jezika v 2. in 3.  triadi. Ker je šola že pred leti pristala na spremembo prvega 

tujega jezika iz nemščine v angleščino, bi bila dolžna poskrbeti za kvalitetno 

poučevanje angleščine in temu ustrezno prilagoditi kadre, pri čemer se sprašujem, če 

npr. profesor nemškega jezika lahko kvalitetno poučuje angleški jezik. Morda bi vseeno 

bilo smiselno, da šola poskuša  prepričati starše, da bi bil prvi tuj jezik na šoli nemščina 

in ne angleščina, ker ima šola zadostne kadre za poučevanje nemščine in nezadostne za 

poučevanje angleščine. 

 

Hvala za odgovore in pojasnila, 

 

Tomaž Seliškar 
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Priloga: Izsek iz Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

izobraževalnem programu osnovne šole (UL RS 109/2011) (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=2011109&stevilka=4943) 

 
5. člen 
1. Učitelji  
1. 1. Učitelji obveznih predmetov 
... 

1. 1. 7. Angleščina 

Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal: 

– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali 

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) 
ali razredni pouk in je opravil študijski program za izpopolnjevanje angleščine. 

 

Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal: 

– univerzitetni študijski program angleščine ali 

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika. 

 

Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal: 

– univerzitetni študijski program angleščine ali 

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika. 

 

1. 1. 8. Nemščina  
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:  
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali  
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) 
ali razredni pouk in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.  
 
Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:  
– univerzitetni študijski program nemščine ali  
– magistrski študijski program druge stopnje germanistika ali nemščina kot tuj jezik. 
  
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:  
– univerzitetni študijski program nemščine ali  
– magistrski študijski program druge stopnje germanistika ali nemščina kot tuj jezik. 
... 
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Priloga 3: Odgovor ravnatelja na vprašanje o poučevanju tujih jezikov 
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Priloga 4: Pregled urejanja prisotnosti staršev pri delu organov šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Pregled občin glede na ustreznost urejanja javnosti dela šole in prisotnosti staršev pri delu 
organov šole 
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Skupine določb, ki urejajo javnost dela šole in prisostvovanje staršev 

in/ali javnosti na sejah in delu šole 
 

Ustrezne (z vidika staršev in uresničevanje zakonskih pristojnosti/pravic, ki jih daje 

staršem Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni 

šoli in/ali Zakon o vrtcih) 

 

1. Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje (16): 
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Cankova, Dobrovnik, Gornja Radgona, Kranj, Lenart, Litija, 

Polzela, Prebold, Slovenske Konjice, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trzin, Velika Polana, 

Videm, Žalec 

Variante: 

- Delo šole je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko 

svet šole izloči javnost. 

- Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon določa varovanje poslovne 

tajnosti in tajnosti podatkov. 

- Javnost se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim 

predstavnikom javnosti, ki lahko prisostvujejo sejam organov zavoda in 

vzgojno-izobraževalnemu procesu, razen če ravnatelj to izrecno prepove 

zaradi spoštovanja zakonov in drugih predpisov s tega področja. 

- Starši učencev in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in 

drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno–izobraževalnem delu, 

razen če ravnatelj to izrecno prepove zaradi spoštovanja zakonov in drugih 

predpisov s tega področja.    

- Starši učencev in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in 

drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu, 

razen če ravnatelj to izrecno prepove, če je to v skladu z zakonom ali 

drugimi predpisi. 

- Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in 

drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to omejeno z 

zakonom ali drugimi predpisi ali to omeji organ zavoda. 

- Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo vzgojno-

izobraževalnemu delu šole oziroma na sejah in drugih oblikah strokovnega 

dela organov šole, če je tako določeno s predpisi. Če javnost v skladu s 

predpisi ni izrecno izključena, lahko ravnatelj zavoda odobri prisotnost ob 

upoštevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete 

mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo značaj tajnosti. 

 
Z vidika ciljev osnovne šole, ki so zapisani v 2. členu Zakona o osnovni šoli idealno in 
edino pravilo, saj bi si tako ustanovitelj, kot tudi šola, morala želeti in spodbujati 
sodelovanje s starši in lokalnim okoljem. Te lokalne skupnosti bi morale biti zgled tistim, 
ki prepovedujejo prisotnost staršev in javnosti pri delu organov šole in vzgojno-
izobraževalnem delu.  

 

2. Delo zavoda je javno. Javnost dela se zagotavlja z dajanjem sporočil 

staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.(6): Maribor, Mirna, 

Radovljica, Šalovci, Škofja Loka, Trbovlje 

Variante: 

- Delo šole je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem staršev in 

sporočili za javnost. O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 

ravnatelj za to pooblasti.. 

- Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim 

predstavnikom javnosti. O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki 

jo pooblasti. 
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Primerno, glede na to, da je vsakemu organu šole prepuščeno, da v okviru določila, da 
je delo šole javno omogoči prisotnost in sodelovanje staršev in javnosti. Da bi bilo 

popolnoma jasno, bi bilo smiselno, da bi v stavek »Javnost dela se zagotavlja z 

obveščanjem staršev in sporočili za javnost« dodali besedici »med drugim, tako da bi se 

glasil »Javnost dela se zagotavlja med drugim z obveščanjem staršev in sporočili za 

javnost« 

 

3. Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati 

varstvenemu in vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko 

je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali če to dovoli ravnatelj. (3): 
Vransko, Tabor, Grosuplje 
 
Primerno, glede na to, da ne omejuje prisotnosti na sejah ali delu organov zavoda, 
izključuje pa prisotnost staršev pri varstvenem in vzgojno-izobraževalnem delu zavoda 
brez soglasja ravnatelja. Strinjam se, da pri delu strokovnih organov zavoda in 
varstvenem ali vzgojno-izobraževalnem delu starši ne moremo veliko prispevati s svojo 
prisotnostjo, če se z njo ne strinjajo najprej zaposleni in nato še ravnatelj. 

 

4. Javnost dela zavoda ni opredeljena v odloku o ustanovitvi (106): Apače, Bled, 

Bloke, Borovnica, Bovec, Brda, Brezovica, Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, 

Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrepolje, Dobrna, 

Domžale, Duplek, Gorenja vas – Poljane,  Gorišnica, Gornji Grad, Hajdina, Ig, Ilirska Bistrica, 

Izola, Juršinci, Kamnik, Kanal ob Soči, Kidričevo, Kobarid, Kočevje, Komenda, Koper, 

Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora, Križevci, Krško, Laško, Ljubno, Log - Dragomer, 

Logatec, Loški potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Lukovica, Majšperk, Markovci, Mengeš, 

Metlika, Mežica, Mislinja, Mokronog - Trebelno, Moravče, Mozirje, Muta, Naklo, Nazarje, 

Nova Gorica, Ormož, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Radeče, Radenci, Radlje ob 

Dravi, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Ruše, 

Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Šenčur, 

Šentjur, Šentrupert, Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji, Trnovska 

vas, Tržič, Velenje, Vipava, Vitanje, Vodice, Vojnik, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, 

Železniki, Žetale, Žiri 

 

Še najbolj ustrezno z vidika prava in pravil, ki naj bi jim sledili posamični akti, kot je 
odlok o ustanovitvi, saj ne Zakon o zavodih, ne Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ne določata javnosti delovanja in prisotnosti staršev, novinarjev 
ali drugih predstavnikov javnosti pri delu organov zavoda ali vzgojno-izobraževalnem 
delu.  

 

 

Mejne (z vidika staršev in uresničevanje zakonskih pristojnosti/pravic, ki jih daje 

staršem Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni 

šoli in/ali Zakon o vrtcih) 

 

5. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem 

delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako 

določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma 

predsednik organa. (1): Ljubljana 
 
Ob predpostavki, da imamo demokratične predsednike organov ali ravnatelje, ki 
spodbujajo sodelovanje s starši je ta ureditev primerna, vendar pušča preveč proste 
roke posameznikom in omogoča izigravanje tako staršev, kot ostale zainteresirane 
javnosti. Težava je edino imenovanje staršev v Upravni odbor šolskega sklada, saj 
ZOFVI ne določa, da morajo biti v UO imenovani starši. 
 
Podzakonski oz. posamični akti bi morali biti izvršilni in bi morali konkretneje definirati 
vsebino, ki je sicer že zajeta v zakonu. Prepovedovanje vsega, kar ni izrecno zapisano v 
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zakonu je po mojem mnenju nedopustno. Kaj bi porekli, če bi v nek zakon zapisali: "Vse, 
kar ni dovoljeno z Ustavo RS je po tem zakonu prepovedano."? 
 

 

 

Neustrezne (z vidika staršev in uresničevanje zakonskih pristojnosti/pravic, ki jih 

daje staršem Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

osnovni šoli in/ali Zakon o vrtcih) 

 

6. Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati 

sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu 

delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi 

predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi. (67): Ajdovščina, Beltinci, Benedikt, 

Bohinj, Cerkvenjak, Črenšovci, Divača, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dolenjske 

Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Horjul, Hrastnik, Hrpelje - 

Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Jezersko, Kobilje, Komen, Kuzma, Lendava, Ljutomer, 

Loška dolina, Makole, Medvode, Miren - Kostanjevica, Mirna Peč, Moravske Toplice, Murska 

Sobota, Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Piran, Poljčane, Postojna, Preddvor, Puconci, 

Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogašovci, Selnica ob Dravi, Sežana, Slovenska Bistrica, Straža, 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 

Šempeter – Vrtojba, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Štore, Tišina, Tolmin, 

Trebnje, Turnišče, Velike Lašče, Veržej, Žirovnica, Žužemberk 
Variante: 

- Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno izobraževalnemu 

delu, starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 

prisostvovati, razen ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali z 

dovoljenjem ravnatelja.  

- Starši učencev in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam 

in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu 

zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi 

predpisi, ali če jih ravnatelj zavoda izrecno povabi 

- Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam 

in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu 

šole, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali 

jim ravnatelj šole dovoli. 

- Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam 

in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnem delu 

zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi 

predpisi ali če jih ravnatelj zavoda ali vodja enote vrtca izrecno povabi. 

- Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in 

drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu v 

primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj 

šole izrecno povabi. (Idrija) 

- Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam 

in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu 

zavoda, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi 

ali če tako odločita ravnatelj oziroma svet zavoda in njuna določitev ni v 

nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi. (Šempeter – Vrtojba, Loška 

dolina) 

- Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem 

delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako 

določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj. O delu in 

prisostvovanju na sejah Sveta zavoda odloča predsednik Sveta zavoda. 

(Dornava) 
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Nezakonito, saj onemogoča avtonomijo sveta staršev (vabljenje zainteresiranih staršev 
na seje sveta staršev, imenovanje staršev v delovne skupine, ki jih ustanovi svet 
staršev, …) , imenovanje staršev v Upravni odbor šolskega sklada, prisotnost staršev, 
katerih pritožbe obravnava svet zavoda, na seji zavoda, če jih ravnatelj ne povabi ali jim 
ne dovoli udeležbe, … Poleg tega je nenavadno, zakaj starše mečejo v isti koš kot 
novinarje in druge predstavnike javnosti. Kar samo po sebi se postavlja vprašanje, kaj 
ima ustanovitelj za bregom, oz. kaj želi prikrivati javnosti. 
 
Podzakonski oz. posamični akti bi morali biti izvršilni in bi morali konkretneje definirati 
vsebino, ki je sicer že zajeta v zakonu. Prepovedovanje vsega, kar ni izrecno zapisano v 
zakonu je po mojem mnenju nedopustno. Kaj bi porekli, če bi v nek zakon zapisali: "Vse, 
kar ni dovoljeno z Ustavo RS je po tem zakonu prepovedano."? 

 

 

 

Neustrezne in diskriminatorne (neustavne) (z vidika staršev in uresničevanje 

zakonskih pristojnosti/pravic, ki jih daje staršem Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in/ali Zakon o vrtcih) 

 

7. Starši in predstavniki sredstev javnega obveščanja ne morejo prisostvovati 

sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to 

določeno z zakonom ali drugimi predpisi. (2): Starše, Rače-Fram 
 
Nezakonito, saj onemogoča avtonomijo sveta staršev (vabljenje zainteresiranih staršev 
na seje sveta staršev, imenovanje staršev v delovne skupine, ki jih ustanovi svet 
staršev, …) , imenovanje staršev v Upravni odbor šolskega sklada, prisotnost staršev, 
katerih pritožbe obravnava svet zavoda, na seji zavoda, če jih ravnatelj ne povabi ali jim 
ne dovoli udeležbe, … Poleg tega je nenavadno, zakaj starše mečejo v isti koš kot 
novinarje in druge predstavnike javnosti. Kar samo po sebi se postavlja vprašanje, kaj 
ima ustanovitelj za bregom, oz. kaj želi prikrivati javnosti. 
 
Podzakonski oz. posamični akti bi morali biti izvršilni in bi morali konkretneje definirati 
vsebino, ki je sicer že zajeta v zakonu. Prepovedovanje vsega, kar ni izrecno zapisano v 
zakonu je po mojem mnenju nedopustno. Kaj bi porekli, če bi v nek zakon zapisali: "Vse, 
kar ni dovoljeno z Ustavo RS je po tem zakonu prepovedano."? 
 
Niti ravnatelju ne dajejo možnosti, da povabi starše k sodelovanju, za katere meni, da 
so potrebni za ureditev določene problematike. Ker je tudi ravnatelj organ zavoda 
nastane zanimiva dilema, kako komunicira s starši, saj ti ne smejo biti prisotni pri drugih 
oblikah dela organov zavod. 
 
Diskriminira starše in predstavnike medijev, medtem ko drugi javnosti ne jemlje pravice 
prisostvovanja na sejah ali delu zavoda 
 

8. Starši, predstavniki sredstev javnega obveščanja ne morejo prisostvovati 

sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to 

določeno z zakonom ali drugimi predpisi. (5): Hoče – Slivnica, Kungota, Miklavž na 

Dravskem polju, Sveta Ana, Šentilj 

 
Nezakonito z enako utemeljitvijo kot pri točki 7, le da diskriminira le starše, ki so 
predstavniki medijev. Najverjetneje gre za napako predlagatelja, saj je najverjetneje 
imel v mislih »Starši in predstavniki medijev«   

 

 
Ni podatka 
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9. Odlok o ustanovitvi ni dostopen na svetovnem spletu, niti ga niso 

posredovali (5): Kostel, Osilnica, Pesnica, Renče – Vogrsko, Vuzenica 

 
Vsem navedenim občinam sem 11.11.2012 poslal prošnjo po elektronski pošti za 
posredovanje Odloka o ustanovitvi. Do 17.11.2012 nisem prejel nobenega odgovora. 
 

Tabela 1: Pregled načinov urejanja javnosti dela in prisotnosti staršev (Vir: SURS in 

zadnji veljavni odlok o ustanovitvi ene od OŠ ali osnovnošolskega Zavoda v občini) 
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0
1
2
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1 
Delo zavoda je javno, razen v 
primerih, ko zakon to prepoveduje 

Ustrezno 16 68 12855 157175 

2 

Delo zavoda je javno. Javnost dela se 
zagotavlja z dajanjem sporočil 
staršem, novinarjem in drugim 
predstavnikom javnosti 

Ustrezno 6 52 12246 174486 

3 

Starši, novinarji in drugi predstavniki 
javnosti ne morejo prisostvovati 
varstvenemu in vzgojno-
izobraževalnemu delu zavoda, razen 
v primerih, ko je to določeno z 
zakonom ali drugimi predpisi ali če to 
dovoli ravnatelj 

Ustrezno 3 10 2200 23753 

4 
Javnost dela zavoda ni opredeljena v 
odloku o ustanovitvi  

Ustrezno 106 397 71613 889680 

5 

Sejam in drugim oblikam dela organov 
zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem 
delu starši in predstavniki javnosti ne 
morejo prisostvovati, razen če tako 
določa zakon ali drugi predpisi ali če 
to dovoli ravnatelj oziroma predsednik 
organa 

Mejno 1 60 20340 280607 

6 

Starši, novinarji in drugi predstavniki 
javnosti ne morejo prisostvovati sejam 
in drugim oblikam dela organov šole 
ter vzgojno-izobraževalnemu delu 
šole, razen v primerih, kot je to 
določeno z zakonom ali drugimi 
predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno 
povabi 

Neustrezno 67 227 37623 470299 

7 

Starši in predstavniki sredstev 
javnega obveščanja ne morejo 
prisostvovati sejam in drugim oblikam 
dela organov zavoda, razen v 
primerih, ko je to določeno z zakonom 
ali drugimi predpisi 

Neustrezno 
in 

diskriminator
no 

2 4 889 11054 

8 

Starši, predstavniki sredstev javnega 
obveščanja ne morejo prisostvovati 
sejam in drugim oblikam dela organov 
zavoda, razen v primerih, ko je to 
določeno z zakonom ali drugimi 
predpisi 

Neustrezno 
in 

diskriminator
no 

5 14 2448 32883 

9 
Odlok o ustanovitvi ni dostopen na 
svetovnem spletu  

Ni podatka 5 10 1143 15559 
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  Skupaj  211 842 161357 2055496 

 

 

 

Tabela 2: Pregled ustreznosti urejanja javnosti dela in prisotnosti staršev (Vir: SURS in 

zadnji veljavni odlok o ustanovitvi ene od OŠ ali osnovnošolskega Zavoda v občini) 

 

Ustreznost 

Š
te

v
il
o

 o
b

č
in

 

Š
te

v
il
o

 

o
s
n

o
v
n

ih
 š

o
l 

(2
0
1
1
) 

Š
te

v
il
o

 u
č
e
n

c
e
v
 

(2
0
1
1
) 

Š
t.

 p
re

b
iv

a
lc

e
v
 

n
a
 d

a
n

 1
.1

.2
0

1
2

 

D
e
le

ž
 o

b
č
in

 

D
e
le

ž
 o

s
n

o
v
n

ih
 

š
o

l 

D
e
le

ž
 u

č
e
n

c
e
v

 

Ustrezno 131 527 98914 1245094 62,1% 61,5% 62,6% 

Mejno 1 60 20340 280607 0,5% 12,1% 7,1% 

Neustrezno 67 227 37623 470299 31,8% 23,5% 27,0% 

Neustrezno in diskriminatorno 7 18 3337 43937 3,3% 2,2% 2,1% 

Ni podatka 5 10 1143 15559 2,4% 0,8% 1,2% 

Skupaj 211 842 161357 2055496 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Delež občin, glede na urejanje prisostvovanja staršev 

pri delu organov šole

61%

0%

32%

3% 4% Ustrezno

Mejno

Neustrezno

Diskriminatorno

Ni podatka

 
Diagram 1: Delež občin, glede na urejanje javnosti in prisostvovanja staršev pri delu 

organov šole 
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Delež osnovnih šol, glede na urejanje prisostvovanja 

staršev pri delu organov šole

62%
7%

27%

2%

2% Ustrezno

Mejno

Neustrezno

Diskriminatorno

Ni podatka

 
Diagram 2: Delež osnovnih šol, glede na urejanje javnosti in prisostvovanja staršev pri 

delu organov šole 

 

 

Delež učencev v šolah, glede na urejanje 

prisostvovanja staršev pri delu organov šole

60%
13%

23%

2%

2%

Ustrezno

Mejno

Neustrezno

Diskriminatorno

Ni podatka

 
Diagram 3: Delež učencev vključenih v OŠ, glede na urejanje javnosti in prisostvovanja 

staršev pri delu organov šole 
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Predlog urejanja prisostvovanja staršev in javnosti pri delu 
organov šol  
 
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo na sejah in drugih oblikah 
dela organov šole, razen v primerih, ko prepisi to prepovedujejo. Javnosti se omeji ali izključi, če 
večina članov organa (opcija predsednik organa) tako odloči pred obravnavo posamezne točke 
dnevnega reda zaradi varstva osebnih podatkov otrok, učencev ali delavcev šole ali zavarovanja 
njihove osebne nedotakljivosti.  
 
Starši otrok, ki obiskujejo šolo in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim 
oblikam dela strokovnih organov šole brez dovoljenja ravnatelja.  
 
 

Organi šole po ZOFVI (46., 49., 50., 51., 52., 60., 135. člen) so: 
- svet zavoda, 
- ravnatelj, 
- pomočnik ravnatelja, 
- pedagoški vodja, 
- vodja vrtca, 
- svet staršev 
- upravni odbor šolskega sklada 
 
- strokovni organi, 
    - učiteljski zbor, 
    - programski učiteljski zbor, 
    - oddelčni učiteljski zbor, 
    - razrednik in 
    - strokovni aktivi 
 
 

 

Določbe 2. člena Zakona o osnovni šoli 
 
2. člen 
 
(cilji izobraževanja) 
 
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:  

 
– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  
– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 
socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 
vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  
– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;  
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, 
prihodnjih generacij;  
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 
njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;  
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  
– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  
– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;  
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– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na 
območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem 
jeziku;  
– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  
– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;  
– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  
– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za 
izražanje na različnih umetniških področjih;  
– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 
ustvarjalnosti učenca. 

 
 

Določila, ki izključujejo starše in javnost iz dela javne osnovne šole so v nasprotju z 

nekaterimi zapisanimi cilji izobraževanja, kot so: 

– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, 

prihodnjih generacij;  

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

 

Osnovna šola bi morala biti učencem in staršem tako formalno kot s svojim ravnanjem 

zgled demokratičnosti, spoštovanja  človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 

kulturnih in civilizacijskih vrednost, ki izvirajo iz evropske tradicije. 
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Priloga 5: Dopis občini s strani MIZKŠ 
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Priloga 6: Zapisnik izrednega sestanka predstavnikov vrtca z dne 12.10.2012 

 
 
 predstavniki vrtca v Svetu staršev OŠ Rače 

Vrtec pri OŠ Rače 
 

Ulica Lackove čete 17, 2327  RAČE 
 

 

 12. oktober 2012 

 

Z A P I S N I K  
 
 
izrednega sestanka predstavnikov staršev oddelkov Vrtca pri OŠ Rače v Svetu staršev OŠ 
Rače, ki je bil v petek, 12.10.2012, ob 17.00, v zbornici Vrtca pri OŠ Rače. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava predloga sprememb Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za sprejem ter 
vključitev otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram, s poudarkom na spremembi, ki 
omogoča vrtcu kadarkoli med letom premeščanje otrok med skupinami brez soglasja 
staršev. 
3. Menjave vzgojiteljic med letom v skupinah prvega starostnega obdobja. 
4. Cene programov vrtca in zahteva po znižanju cen programov. 
5. Koriščenje sredstev Šolskega sklada, ki so namenjena otrokom v vrtcu iz socialno šibkejših 
družin in sodelovanje pri zbiranju sredstev Sklada. 
6. Razno 
 
 
Prisotni: Jasna Jurše (Kapljice), Tomaž Seliškar (Oblački), Olga Fekonja (Sončki), Tadeja 
Jesenek (namestnica, Zvezdice), Alenka Petrovič (Mavrice), Metka Mršnik (Lunice), Barbara 
Bradač (namestnica, Lunice), Irena Flajšman (vodja vrtca), Borut Batagelj (po pooblastilu 
predstavnice Snežink), Nina Ličen Goričan (predstavnica oddelka 1. starostnega obdobja Vrtca 
pri OŠ Fram) 
Opravičeno odsotni: Klavdija Golobič Petek (Mehurčki), Lidija Mergeduš (Snežinke), Tatjana 
Dolenc (predstavnica staršev vrtca v Svetu šole), Natalia Varl (podpredsednica Sveta staršev) 
Neopravičeno odsotni: Jožef Jurič (ravnatelj), Tina Ištvan (strokovna delavka vrtca), Ivana 
Kuhar (predstavnica staršev šole v Svetu šole), Marja Lah (predstavnik staršev šole v Svetu 
šole), Milan Napast (predsednik Sveta staršev) 
 
 

K1 
Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Prisotnih je 6 predstavnikov staršev oddelkov vrtca od 8 oddelkov.  
 
 

K2 
Obravnava predloga sprememb Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za sprejem ter vključitev 
otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram, s poudarkom na spremembi, ki omogoča 
vrtcu kadarkoli med letom premeščanje otrok med skupinami brez soglasja staršev. 
 
Prebere se sporno 5. točko predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
postopku vpisa in kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v javna vrtca na območju občine Rače-
Fram, ki je predlagan za obravnavo in sprejem na 17. redni seji Občinskega sveta Občine 
Rače-Fram, ki bo 15.10.2012 (v nadaljevanju Pravilnika o spremembah). 5. točka je neskladna 
z Zakonom o vrtcih, ki govori le o vključevanju in sprejemanju v primeru, da je prosto mesto v 
skupini in ne na splošno v vrtcu. 
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Ga. Flajšman izpostavi neskladnost predlagane 5. točke in sedaj veljavnega Pravilnika, ki 
določa, da se otroka lahko premesti v drugo skupino le s soglasjem staršev. Pove, da se s 
predlagano spremembo, ki omogoča prosto premeščanje otrok brez soglasja staršev med letom 
ona in vzgojiteljice, s katerimi se je pogovarjala ne strinjajo, saj jim nalaga breme in dolžnost po 
lastni presoji izbrati otroka, ki naj zapusti skupino. Pove, da sama s predlagano spremembo ni 
bila seznanjena in dodatno izpostavi problem relacije vzgojiteljica - otrok in njegovi starši, ki se 
bo pričakovano zapletel ob upoštevanju takšnega predlaganega načina premeščanja otroka iz 
skupine v skupino. Izrazi skrb, da v kolikor bo vloga vzgojiteljic osredotočena v reševanje 
konfliktov s starši, bo to posledično prevladalo nad skrbjo in vzgojo otrok, kar je nedopustno z 
izobraževalnega vidika. 
 
Poleg 5. člena so sporni in v neskladju z Zakonom o vrtcih tudi predlagane spremembe v 2., 4. 
in 6. členu Pravilnika o spremembah. 
 
Sporno je spreminjaje teže posameznih kriterijev. Glede na predlagane spremembe teže 
kriterijev bodo imeli otroci iz ostalih občin prednost pri sprejemu pred otroci iz Občine Rače-
Fram, ki s 1.9. ne bodo dopolnili starosti 11 mesecev. 
 
Sklep 1:  
 
Predstavniki staršev vrtca nasprotujemo 5. členu predlaganega Pravilnika o spremembah 
in od predlagatelja predloga pričakujemo, da bo iz dnevnega reda 17. seje umaknil 11. 
točko dnevnega reda »Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za sprejem ter vključitev otrok v javna vrtca na 
območju občine Rače-Fram. 
 
V bodoče naj se, pred uvrstitvijo na sejo Občinskega sveta, v pripravo in usklajevanje 
sprememb pravilnika vključi starše in delavce vrtca. Kakršnekoli spremembe Pravilnika 
morajo biti usklajene z Zakonom o vrtcih. 
 
 

K3 
Menjave vzgojiteljic med letom v skupinah prvega starostnega obdobja 
 
S 1. novembrom bodo v skupini mavrice zamenjali vzgojiteljico Majo z drugo vzgojiteljico, ki se 
vrača s porodniškega dopusta. Starši menimo, da takšne menjave med letom niso primerne in 
slabo vplivajo na naše otroke 
 
Starši so bili seznanjeni, da se vzgojiteljica skupine Mavrice, Maja Krajnc, poslavlja. 
Mnenja staršev so enotna, da bi radi obdržali vzgojiteljico, ker ima občutek za delo z najmlajšimi 
in jo imajo otroci zelo radi. Gre za 1. starostno obdobje v katerem bi otroci še kako občutili 
spremembo, še posebej, ker se še uvajajo v vrtec. 
 
Odgovor ravnatelja je bil, da se mora držati kolektivne pogodbe vzgojiteljice, ki se vrača iz 
porodniškega dopusta. 
 
Pojavi se vprašanje zakaj vzgojiteljice Maje že z začetkom šolskega leta niso razporedili v 
skupino 2. starostnega obdobja, kjer je otrokom lažje razložiti menjavo vzgojiteljice, prav tako 
nimajo težav z navajanjem na vrtec in v 1. starostno obdobje dodelili vzgojiteljico za katero so 
vedeli da bo stalno tam. 
 
Sklep 2:  
Strokovni delavci vrtca in vodstvo zavoda naj, v primeru, da vzgojiteljica Maja soglaša, 
poskušajo obdržati do konca šolskega leta vzgojiteljico Majo v skupini. Morda bi bila 
katera izmed vzgojiteljic drugega starostnega obdobja ali Jasmina, ki se vrača, primerna 
in pripravljena prevzeti delo v OPB. V vsakem primeru pa starši pričakujejo podrobnejšo 
obrazložitev in zagotovilo, da so bile izčrpane vse možnosti in da se nikakor ni moglo 
izogniti zamenjavi vzgojiteljice. 
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Sklep 3:  
V bodoče pričakujemo od strokovnih delavcev in vodstva da se bo takim situacijam 
izogibalo, tako da se že na začetku šolskega leta razporedi vzgojiteljice v 1. starostno 
obdobje, za katere se ve oz. pričakuje, da bodo ostali čez celo leto v isti skupini. 
 
Sklep 4:  
Starši skupine Mavrice prosijo, da če bo že prišlo do zamenjave, da bi bila nova 
vzgojiteljica prisotna v skupini istočasno vsaj 2 tedna, pred odhodom Maje, ter da bi v 
tem prehodnem obdobju otroke zjutraj sprejemala pomočnica Amalija, ki so je otroci 
vajeni. 

 
 
K 4 
Cene programov vrtca in zahteva po znižanju cen programov 
 
Starši pričakujemo, da bo cena programov vrtca taka, da bo omogočala kakovostno izvajanje 
programov vrtca in da se ustrezno uskladi glede na znižanja plač v javnem sektorju, povečanje 
števila otrok v vrtcu ob enakem številu zaposlenih in znižanju stroškov obratovanja novega 
vrtca. 
 
Plače zaposlenih so se v povprečju po besedah ravnatelja v šoli in vrtcu znižale za okoli 4,5%, 
občutno se je znižal regres, potni stroški, v vrtec je pri enakem številu zaposlenih vpisanih za 
5% več otrok glede na prejšnje šolsko leto, tako da bi se morala cena programov znižati za 
okoli 9% (25 do 45 EUR mesečno), saj stroški dela predstavljajo večji del ekonomske cene 
vrtca (vsaj 80%)). Veliko občin je v letošnjem letu že znižala ceno vrtcev, nekatere celo že 
dvakrat, kot je povedal ravnatelj na Svetu šole, je občina Rače-Fram že zmanjšala nakazila iz 
naslova pokrivanja stroškov programa vrtca za 5%, prav tako sta OŠ Rače in OŠ Fram v letu 
2011 poslovala pozitivno in izkazovala skupaj več kot 17.000 EUR presežka prihodkov nad 
stroški 
 
Sklep 5:  
Pričakujemo, da vrtec oz. OŠ Rače pripravi izračun ekonomske cene programa vrtca na 
transparenten način, z ovrednotenimi postavkami, ki sestavljajo končno ceno programa  
in ga posreduje občini, ki je pristojna za potrjevanje oziroma spreminjanje cene 
programov. Z izračunov ekonomske cene je potrebno seznaniti vse starše otrok, ki 
obiskujejo vrtec. 
 
 
Sklep 6:  
Pričakujemo, da se preveri izpolnjevanja normativa za število kuharjev v vrtcu in se 
ugotovi ali vrtec Rače temu zadostuje.  
 

 
K 5 
Koriščenje sredstev Šolskega sklada, ki so namenjena otrokom v vrtcu iz socialno šibkejših 
družin in sodelovanje pri zbiranju sredstev Sklada 
 
 
Šolski sklad je v programu za letošnje šolsko leto rezerviral do 1000 EUR za pomoč otrokom 
vrtca iz socialno šibkejših družin. Vse starše bi bilo potrebno seznaniti s tem, da bo Sklad vsem, 
ki izpolnjujejo pogoje, plačal vse stroške za vse dejavnosti v LDN vrtca, ki se jih udeleži vsaj 
polovica otrok iz skupine. Da bodo upravičeni do sredstev, morajo vložiti vlogo s prilogo iz 
katere je moč ugotoviti upravičenost do sredstev Sklada. Po podatkih, ki jih ima Sklad iz 
podatkov iz preteklih let, ki so bili objavljeni v Novicah, je otrok, ki so uvrščeni v 1. ali 2. plačilni 
razred precej, Sklad pa je prejel le eno vlogo za pomoč. 
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K 6 
Razno 
 
Problematika skupine SNEŽINKE 
Vrtec želi premestiti enega otroka iz skupine Snežinke v drugo skupino, da bi tako sprostili eno 
mesto v skupini za novinca. 
 
Strokovna delavka se trudi pridobiti soglasje staršev. Če nobeden od staršev ne bo soglašal s 
premestitvijo svojega otroka ne bo nihče premeščen. V nevarnosti pa je, da bodo sprejete 
spremembe Pravilnika o spremembah na občini, ki dovoljuje menjavo otrok med skupinami brez 
odobritve staršev. 
 
Sklep 7: 
V primeru, da bo prišlo do premestitve otroka v skupini Snežinke brez soglasja staršev 
otroka, bomo uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo, da to preprečimo in o tem 
obvestili medije. 
 
Predstavnica skupine Sončki je izpostavila problem skupine predšolskih otrok (KAPLJICE), kjer 
dajejo prevelik poudarek vsebinam, ki sodijo v 1. razred osnovne šole (vaje grafomotorike, 
»pisanje« v zvezke). O problematiki se je potrebno pogovoriti z vzgojiteljicami. 
 
Izpostavili smo problematiko plačljivih dopolnilnih dejavnosti, ki se izvajajo v rednem delovnem 
času vrtca. V bodoče je potrebno prenehati z izvajanje plačljivih dejavnosti v rednem času vrtca. 
 
Sklep 8: 
Do ponedeljka zjutraj pripravimo dopis za Občinski svet Občine Rače-Fram in sklicatelja 
17. redne seje Občinskega sveta s predlogom za umik 11. točke dnevnega reda. Dopis in 
zapisnik bosta pripravljena za podpis v zbornici vrtca v ponedeljek od 5:30 naprej. Ob 
8.00 ga skupaj odnesemo na Občino.  
 
Sklep 9: 
V vrtcu na vidnih mestih objavimo poziv staršem, da se udeležijo 17. seje Občinskega 
sveta, ki bo v ponedeljek, 15.10.2012, ob 18.00 v Beli dvorani gradu Rače. 
 
Sklep 10: 
Sestanek predstavnikov vrtca v Svetu šole skličemo en teden pred sejo Sveta staršev. 
Sestanek skliče predstavnik Oblačkov. Na sestanku bomo oblikovali sklepe 
predstavnikov vrtca za sestanek Sveta staršev. Predstavniki, ki se ne bodo udeležili seje 
Sveta staršev bodo za glasovanje na seji pooblastili enega od predstavnikov staršev 
vrtca, ki se bo seje udeležil.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.50. 
 
Zapisnik zapisala: 
Borut Batagelj 
Tomaž Seliškar 
 
 
 
 
Priloge:  
- Vabilo na izredni sestanek 
- Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Rače-Fram (vir: http://www.race-
fram.si/dokument.aspx?id=3901) 
- Gradivo za 11. točko 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram: »Obravnava in 
sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za 
vključitev ter sprejem otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram (vir: http://www.race-
fram.si/dokument.aspx?id=3911) 

http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3901
http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3901
http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3911
http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3911
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Priloga 7: Zapisnik sestanka predstavnikov staršev vrtca z dne 9.11.2012 
 
 predstavniki vrtca v Svetu staršev OŠ Rače 

Vrtec pri OŠ Rače 
 

Ulica Lackove čete 17, 2327  RAČE 
 

 

 14. november 2012 

 

Z A P I S N I K  
 
 
sestanka predstavnikov staršev oddelkov Vrtca pri OŠ Rače v Svetu staršev OŠ Rače, ki je bil v 
petek, 9.11.2012, ob 17.30, v zbornici Vrtca pri OŠ Rače. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled sklepov izrednega sestanka 
2. Poročilo izrednega roditeljskega sestanka skupin Kapljice, Oblački in Lunice 
3. Oblikovanje sklepov za 2. sejo Sveta staršev OŠ Rače, ki bo 15.11.2012 
4. Razno 
 
Prisotni: Jasna Jurše (Kapljice), Barbara Rimele (namestnica, Mehurčki), Tomaž Seliškar 
(Oblački), Olga Fekonja (Sončki), Lidija Mergeduš (Snežinke), Alenka Petrovič (Mavrice), 
Barbara Bradač (namestnica, Lunice), Borut Batagelj, Tatjana Dolenc (predstavnica staršev 
vrtca v Svetu zavoda) 
Opravičeno odsotni: Jožef Jurič (ravnatelj), Maja Semenič (Zvezdice) 
Neopravičeno odsotni: Tina Ištvan (pedagoška vodja vrtca), Irena Flajšman (vodja vrtca), Milan 
Napast (predsednik Sveta staršev) 
 
 
Prisotnih je bilo 7 predstavnikov oddelkov vrtca od 8 oddelkov.  
 
 

K1 
Pregled sklepov izrednega sestanka 

 
- Sklep 1: V glavni točki, to je premeščanje otrok med skupinami med letom brez soglasja 
staršev smo bili "uspešni", tako da tega tudi po spremembah Pravilnika, vrtec ne sme narediti 
brez soglasja staršev, sicer pa je bil Pravilnik sprejet brez drugih sprememb. Župan na seji 
Občinskega sveta ni niti omenil poziva za umik sprejema predlaganih sprememb iz dnevnega 
reda. Od sprejema sprememb Pravilnika v vrtcu ni bilo nobene aktivnosti glede sprostitve 
prostega mesta, prav tako po našem vedenju nobeden od staršev ni dal soglasja k premestitvi 
otroka v drugo skupino. 
- Sklep 2: S strani vodstva zavoda ali vrtca ni bilo nobenega odgovora na naš predlog. 
Vzgojiteljica Maja je bila prerazporejena v šolo, sicer pa je predstavnici Mavric povedala, da bi z 
veseljem ostala v vrtcu, če bi lahko. 
- Sklep 3: Predlagam, da ga damo med sklepe za Svet staršev 
- Sklep 4: Starši so bili zadovoljni z postopanjem vrtca ob zamenjavi. Amalije sicer ni bila 
prisotna zjutraj ob sprejemu, so pa otroci takoj sprejeli novo vzgojiteljico Jasmino, tako da ni bilo 
težav z navajanjem. 
- Sklep 5: S strani vodstva zavoda ni bilo nobenega odziva. Pričakujemo, da bo izračun 
ekonomske cene pripravljen najkasneje do konca meseca novembra. 
- Sklep 6: S strani vodstva zavoda ni bilo nobenega odziva. 
- Sklep 7: Do premestitve brez pisnega soglasja staršev ni prišlo, prav tako je tudi po 
spremembi Pravilnika pred premestitvijo med šolskim letom potrebno soglasje staršev in ni bilo 
potrebno nadaljnje posredovanje. 
- Sklep 8: Sklep je bil realiziran, dopis smo odnesli na Občino 
- Sklep 9: Sklep je bil realiziran, vendar so bili najkasneje do poldneva istega dne odstranjeni vsi 
pozivi. Na oglasni deski pri prvem vhodu je ostal edino zapisnik sestanka in predlog pravilnika, 
ki pa sta bila po nekaj dneh prav tako odstranjena iz oglasne deske pri prvem vhodu. 
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Predstavniki smo nad dejanjem začuteni in zaskrbljeni, saj smo na korekten in demokratičen 
način ukrepali pri sprejemanju odločitve, ki bi lahko bila v škodo naših otrok. 
- Sklep 10: Je bil izveden s tem sestankom, vendar smo bili o sestanku Sveta staršev obveščeni 
pozno, tako da smo le s težavo pravočasno sklicali sestanek in uskladili termin sestanka. 
 
K2 
Poročilo izrednega roditeljskega sestanka skupin Kapljice, Oblački in Lunice 
 
Predstavniki Oblačkov, Lunic in Mavric smo povzeli vsebino izrednih roditeljskih sestankov, ki 
sta bila v ponedeljek, 5.11.2012.  
 
Predstavnica Lunic je povedala so bile predstavljene aktivnosti, ki sta jih vzgojiteljici izvajali z 
otroki. Glede komunikacije s starši vzgojiteljice prosijo, da v kolikor imajo starši kakršnokoli 
vprašanje ali pripombo na delo z otrokom, naj se pogovorijo osebno z vzgojiteljicama. 
Vzgojiteljici vodita evidenco za pleničke 

 
K3 
Oblikovanje sklepov za 2. sejo Sveta staršev OŠ Rače, ki bo 15.11.2012 
 
O izvajanju plačljivih dejavnosti v rednem delovnem času vrtca se bomo še pozanimali, da 
ugotovimo ali to je to področje urejeno na nacionalni ravni. Nekateri predstavniki povedo, da jim 
izvajanje plačljivih dejavnosti v dopoldanskih urah ustreza, medtem ko drugi izražajo pomisleke, 
predvsem zaradi izključevanja otrok, ki se tovrstnih dejavnosti ne morejo ali ne želijo udeležiti. 
Prav tako na dodatnih dejavnostih otroke spremljajo vzgojiteljice, tako da so zaradi tega dvakrat 
»prikrajšani« otroci, ki ostajajo v vrtcu. Predstavnik Oblačkov pove, da imajo ostali vrtci v okolici 
to urejeno tako, da se dodatne dejavnosti izvajajo vedno tako, da po končani dejavnosti otrok ta 
dan ne more več v skupino in ga morajo po končani dejavnosti prevzeti starši, kar se mu zdi 
edino prav. 
 
Svetu staršev predlagamo sprejem naslednjih soglasno sprejetih sklepov: 
Sklep 1 
Od strokovnih delavcev in vodstva vrtca pričakujemo, da se bo izogibalo menjavi 
vzgojiteljic med šolskim letom v prvem starostnem obdobju, tako da se že na začetku 
šolskega leta razporedi vzgojiteljice v 1. starostno obdobje, za katere se ve oz. pričakuje, 
da bodo ostali čez celo leto v isti skupini. 
 
Sklep 2 
Pričakujemo, da vrtec oz. OŠ Rače pripravi izračun ekonomske cene programa vrtca na 
transparenten način, z ovrednotenimi postavkami, ki sestavljajo končno ceno programa  
in ga posreduje občini, ki je pristojna za potrjevanje oziroma spreminjanje cene 
programov. Z izračunov ekonomske cene je potrebno seznaniti vse starše otrok, ki 
obiskujejo vrtec. Izračun cene in seznanitev staršev pričakujemo najkasneje do  konca 
tega koledarskega leta. 
 
Sklep 3 
Od vodstva zavoda pričakujemo, da se preveri izpolnjevanja normativa za število 
kuharjev v vrtcu in se ugotovi ali vrtec Rače temu zadostuje. 
 
Sklep 4 
Od vodstva vrtca oz. šole pričakujemo obrazložitev razloga za odstranitev obvestil 
staršem o problematiki, ki jih je neposredno zadevala - odstranitvijo pozivov za udeležbo 
na 17. seji Občinskega sveta, kjer so nameravali sprejeti spremembe, ki bi omogočale 
premeščanje otrok med skupinami med šolskim letom brez soglasja staršev in 
odstranitev poziva županu. 
 
Sklep 5 
Vodstvo vrtca oz. šole prosimo za pojasnilo, kako naj predstavniki v bodoče ažurno 
informiramo vse starše o vsebinah, ki se nanašajo ali na delo vrtca ali na varstvo njihovih 
otrok. 

 
Sklep 6 
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Poleg oglasnih tabel pred skupinami, ki so namenjene obveščanju staršev skupine, se na 
vidnem in prometnem mestu nameni celotna ali del ene od tabel, ki bo namenjena zgolj in 
samo obveščanju staršev s strani predstavnikov in nad katero bomo imeli izključno 
pristojnost predstavniki staršev. 
 
Sklep 7 
Sklicatelj seje Sveta staršev mora poskrbeti, da bodo predstavniki staršev Vrtca v Svetu 
staršev OŠ Rače o času sklica seje Sveta staršev obveščeni vsaj 14 dni pred sklicem. 
 
Sklep 8 
V bodoče naj se, pred uvrstitvijo na sejo Občinskega sveta, v pripravo in usklajevanje 
sprememb pravilnikov ali odlokov, ki zadevajo starše ali otroke, vključene v vrtec ali 
šolo, vključi starše in delavce zavoda. Kakršnekoli spremembe pravilnikov in odlokov 
morajo biti usklajene z nacionalno zakonodajo.  
 
 
K 4 
Razno 
 
Z vzgojiteljicami se moramo pogovoriti o slačenju otrok med počitkom v zimskem času in se 
pozanimati, kako jim z ustreznim oblačenjem otrok lahko pomagamo, da bo slačenje in 
preoblačenje potekalo kar najlažje. 
 
Spraševali smo se, kako je z govorilnimi urami in časom, ki je na voljo in kako ravnajo 
vzgojiteljice, v primeru, da se želi govorilnih ur udeležiti več staršev, kot je ponujenih terminov 
na dan govorilnih ur. 
 
Pogovarjali smo se o obdarovanju otrok v vrtcu v času božično-novoletnih praznikov. Za skupini 
Lunice in Mavrice je predstavnica Lunic povedala, da bo skupina dobila »skupinsko« darilo. Za 
starejše predlagamo, da poleg skupinskega darila vsakemu otroku da še malo osebno darilo 
(npr. kinder jajček ali kakšna podobna malenkost). 
 
Na Svetu staršev se moramo pogovoriti o pooblaščanju predstavnikov za glasovanje na seji, da 
ne bo potrebno na seje hoditi vsem predstavnikom staršev vrtca. 
 
Termin za naslednji sestanek pred Svetom staršev uskladimo enako kot tokrat (z anketo na 
doodle.com).  
 
  
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.10. 
 
Zapisnik zapisala: 
Borut Batagelj 
Tomaž Seliškar 
 
 
 
 
Priloge:  

- Vabilo na sestanek 
- Zapisnik izrednega roditeljskega sestanka skupin Kapljice in Oblački 
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Priloga 8: Poziv staršev k udeležbi na seji Občinskega sveta 
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Priloga 9: Dopis županu 

 
 predstavniki vrtca v Svetu staršev OŠ Rače 

Vrtec pri OŠ Rače 
 

Ulica Lackove čete 17, 2327  RAČE 
 

 

 12. oktober 2012 

 
 

 
g. Branko Ledinek 
Občina Rače-Fram 
Grajski trg 14 
2327 Rače 
 
 

Zadeva: Poziv za umik 11. točke dnevnega reda 17. seje Občinskega sveta Občine 
Rače-Fram 
 

Predstavniki staršev oddelkov vrtca v Svetu staršev OŠ Rače smo pregledali predlagane 
spremembe Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za sprejem ter vključitev otrok v javna vrtca 
na območju občine Rače-Fram, ki jih predlagate v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu 
Občine Rače-Fram na 17. seji Občinskega sveta. Ugotavljamo, da predlagane spremembe 
posegajo v pravice staršev in otrok, ki obiskujejo vrtca na območju občine Rače-Fram. Po 
pogovoru z vodjo Vrtca pri OŠ Rače ugotavljamo, da se s predlagano spremembo Pravilnika 
prav tako ne strinjajo vzgojiteljice vrtca Rače.  
 
Predvsem je za starše otrok v vrtcu sporen 5. člen, ki predlaga spremembo 26. člena 1. 
odstavka, da se spremenjen glasi: »Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok po 
javnem vpisu novincev oziroma med šolskim letom prosto mesto, pozove vlagatelja, katerega 
otrok je uvrščen na centralni čakalni seznam in po prednostnem vrtnem redu ustreza pogojem 
za vključitev in sprejem v vrtec, da podpiše pogodbo. Vrtec je dolžan vpisanemu otroku 
omogočiti vključitev in sprejem tudi tako, da v skladu z možnostmi po potrebi razporedi že 
vključene in sprejete otroke v druge oddelke, za kar ni potrebno soglasje njihovih staršev, 
temveč vrtec slednje o tej spremembi le obvesti« 
 
Na izrednem sestanku predstavnikov staršev oddelkov vrtca v Svetu staršev, ki je bil 
12.10.2012, smo sprejeli sklep: 
»Predstavniki staršev vrtca nasprotujemo 5. členu predlaganega Pravilnika o spremembah in 
od predlagatelja predloga pričakujemo, da bo iz dnevnega reda 17. seje umaknil 11. točko 
dnevnega reda »Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
postopku vpisa in kriterijih za sprejem ter vključitev otrok v javna vrtca na območju občine 
Rače-Fram. 
 
V bodoče naj se, pred uvrstitvijo na sejo Občinskega sveta, v pripravo in usklajevanje 
sprememb pravilnika vključi starše in delavce vrtca. Kakršnekoli spremembe Pravilnika 
morajo biti usklajene z Zakonom o vrtcih.« 
 

Premeščanje posameznih otrok med skupinami med letom brez soglasja staršev je 
nesprejemljivo in posega tako v pravice otroka po varnem okolju in druženju s prijatelji, kot 
tudi staršev – zakonitih zastopnikov otrok. Interes polne zasedenosti vrtca, ki ga v obrazložitvi 
zagovarja Občina Rače-Fram, je potrebno zagotavljati brez poseganja v določila Zakona o 
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vrtcih, ki določajo sprejem otrok v javne vrtce med letom in ob spoštovanju pravic in potreb 
otrok, ki so že vključeni v vrtec. 
 

S spoštovanjem, 
 

Predstavniki staršev oddelkov Vrtca pri OŠ Rače 
 

 

 

 

Priloga: Zapisnik izrednega sestanka predstavnikov staršev oddelkov vrtca v Svetu staršev, ki je 
bil 12.10.2012. 
 


