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ZAPISNIK 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 07.oktobra 2008, ob 16.15, v prostorih OŠ Rače. 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled prisotnosti in pregled sklepov prvega sestanka 

2. Volitve treh predstavnikov staršev v Svet OŠ Rače. 

3. Razno 

 

 

Ad1./ Pregled prisotnosti in pregled sklepov prvega sestanka 

 

Na svetu staršev je bilo prisotnih 17 staršev + 1 starš, ki se je pridružil sestanku z zamudo in 

opravičilom. 

 

Ob pregledu sklepov prvega sestanka je bilo na drugem sestanku Sveta staršev pojasnjeno, da  

 

 Sta pitnika realizirana. Otroci ju že lahko uporabljajo, kar se je izkazalo, kot zelo 

koristno.  

 

 Komisija za prometno varnost deluje v novi sestavi M.Lah, B.Leva, Z.Koren, 

M.Napast, V.Butolen in I.Kumin. G. Lah se bo udeležil sestanka na Občini Rače-Fram, 

na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na temo varnosti v cestnem 

prometu. Pogovori bodo potekali v smeri zagotovitve dodatnega denarja za zagotovitev 

cestne varnosti otrok, oziroma varnosti v cestnem prometu nasploh (postavitev dodatnih 

opozorilnih prometnih znakov, razpravljanje o kritičnih točkah in zagotovitev varnosti na 

kritičnih točkah, postavitev dodatnih merilcev hitrosti). Sestanek komisije mora biti 

realiziran še v mesecu decembru 2008. Zahtevana je prisotnost župana občine. 

 Komisija za ekologijo bo organizirala okroglo mizo na temo ekologije v okviru 

aktivnosti šole. Dejavnosti na področju ekologije se bodo usklajevale in koordinirale v 

okviru aktivnosti šole (eko kotički ipd...). 

 V razpravi na prvem sestanku Sveta staršev je bila dana pobuda staršev, da naj bi učenci 

na osnovnih šolah dobivali 100% subvencijo malice s strani Ministrstva za šolstvo in 

šport ali občine. Ni realizirano. 

 G, Matej Repušič se je s pismom obrnil na šolo in predlagal, da se uvede  poučevanje 

angleškega jezika.  Pobuda je bila s strani šole realizirana. Tečaj angleškega jezika se 

izvaja v dveh skupinah.  

 

 

 

 

 

 



SKLEP 

 

Sestanek Komisije za prometno varnost mora biti realiziran še v mesecu decembru 2008. O 

vsej prometni problematiki, ki je bila izpostavljena na svetu staršev je potrebno obvestiti župana. 

Na sestanku je zahtevana prisotnost župana občine. Aktivnosti za zagotovitev varnosti otrok se 

morajo izvesti v najkrajšem možnem času. 

 

Komisija za ekologijo naj deluje v povezavi z aktivnostmi na šoli in v tej smeri zagotovi vse 

potrebno, sestanek mora biti še v mesecu decembru 2008. 

 

Izvesti se morajo aktivnosti na pobudo staršev glede 100% subvencije malice s strani 

Ministrstva za šolstvo in šport ali občine. Kot je bilo predlagano na prvem sestanku Sveta staršev 

je potrebno izvesti aktivnosti, kot so bile predlagane. 

 

 

Ad2./ Volitve treh predstavnikov staršev v Svet OŠ Rače 

 

Na drugem sestanku Sveta staršev so starši predlagali tri kandidate v sestavo Sveta OŠ Rače: 

 

 ga. Lejla Gušmirović 

 g. Marjan Lah 

 ga. Ivana Kuhar 

 

Predlagana sestava kandidatov v Svet OŠ Rače je bila soglasno potrjena od vseh prisotnih članov 

Sveta staršev. 

 

SKLEP 

 

Potrdi se Svet OŠ Rače v sestavi: 

 

 ga. Lejla Gušmirović 

 g. Marjan Lah 

 ga. Ivana Kuhar 

 

 

 

Ad3./ Razno 

 

Prevoz otrok. Na sestanku Sveta staršev se je razvnela razprava o primernosti šoferja avtobusa 

za prevoz otrok. Šofer avtobusa s svojim neprimernim obnašanjem ni primeren za šoferja 

avtobusa šolskih otrok. Starši so predlagali da se da pobuda na občino, za zamenjavo šoferja 

avtobusa. 

 

SKLEP: Starši podpirajo vse aktivnosti, da se šofer avtobusa zamenja. Potrebno je apelirati na 

Občino Rače-Fram, da se šofer zamenja v najkrajšem možnem času. 

 

 

Prostori za igro otrok. Na sestanku so starši povedali, da je v Občini Rače-Fram premalo 

»primernih prostorov«, kjer bi se lahko otroci igrali, družili. Glede na število porasta prebivalcev 

v občini bi bilo primerno, da se dodatno vzpostavijo tudi prostori za rekreacijo, igro. Predlagali 



so, da se postavi peskovnik v okolici šole, park z igrali. Izpostavili so problem, da v okolico vrtca 

(igrala, peskovniki) zahajajo v popoldanskem času in med vikendi razni »obiskovalci«, ki ne 

skrbijo za red in čistočo. Ker je postavljena tam tabla, ki opozarja, da se ni dovoljeno zadrževati v 

okolici vrtca, bi mogla za red in varnost poskrbeti policija. Predlagano je bilo tudi, da se trava v 

okolici vrtca bolj redno kosi. 

 

SKLEP: Na občino se da pobuda za park z igrali, peskovnik v okolici šole.  

 

 

Otroški zobozdravnik 

 

Starši so predlagali, da se v občini Rače-Fram zagotovijo zobozdravstvene storitve za predšolske 

in šolske otroke. Starši morajo trenutno voziti otroke v Hoče ali v Maribor. 

 

SKLEP: Na občino se da pobuda da se izvedejo aktivnosti za zagotovitev zobozdravstvenih 

storitev za predšolske in šolske otroke.  

 

 

Gradnja novega vrtca 

 

Starši so izpostavili vprašanje, kdaj se bo gradil novi vrtec. 
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