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SVET STARŠEV OŠ Rače 

OSNOVNA ŠOLA RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE 
 

Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

Številka:     8-2012/2013 21. marec 2013 

 

 
Z A P I S N I K  4 .  S E J E  S V E T A  S T A R Š E V  O S N O V N E  

Š O L E  R A Č E  

Ki je bila  v četrtek, dne 21.03.2013 ob 17.00 uri, v učilnici ANG 3, z 
naslednjim dnevnim redom: 

1. Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 4. 
Seje Sveta staršev (SSS) 

2. Določitev zapisnikarja 
3. Pregled izvedbe sklepov 3. SSS in potrditev zapisnika  
4. Obravnava dopolnjenega pravilnika o šolski prehrani: Seznanitev z 

dopolnjenimi Pravili šolske prehrane za OŠ Rače (g. Jurič) 
5. Problematika tujega jezika na OŠ Rače (predstavnica aktiva tujega jezika 

- ga. Romana Zupančič) 
6. Dopolnitev Pritožbene komisije OŠ Rače (g. Jurič) 
7. Aktualna problematika v Vrtcu Rače  (g. Seliškar)  
8. Poročilo s seje Sveta šole (predstavniki v Svetu šole) 
9. Poročilo o delu Aktiva sveta staršev mariborskih osnovnih šol (naslov 

spletne strani Aktiva, kjer so zbrani zapisniki sej in druge  informacije o 
delu Aktiva - http://aktivssmos.wordpress.com/) (g. Seliškar) 

10. Razno 
11. Določitev termina 5. SSS (predlog: 23.05.2013 ob 17.00 uri) 

K 1  

Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 4. 
Seje Sveta staršev (SSS) 

razred vabilo prisotnost namestnik prisotnost 

1.a Vesna Simonič Da    

1.b Aleksander Zidanšek Opr.  Robič Štefan  

2.a Borut Batagelj Da    

2.b Natalia Varl Da    

3.a Mihaela Brumen Da   

3.b Branko Ančevski opr. Tomaž Jelšek opr. 

4.a Sibili Simonič Da  Kralj Mateja da 

4.b Branko Leva da    

5.a Patricija Rojko 
 

Mlakar Andreja   

5.b Majda Krepfl Leva da    

6.a Mateja Lešnik opr. Simona Strnad Vogrin   

http://aktivssmos.wordpress.com/
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6.b Andrej Kac 
 

   

7.a Alenka Mustafa Da   

7.b Matej Repušič opr.   

8.a Anita Rudolf Lašič Da   

8.b Milan Napast Da    

9.a Snežana Preložnik Da    

9.b Jasna Korenčič 
 

Adrijana Dvoršak  

 Kapl. Jasna Jurše opr.  Breda Petko opr. 

 Meh. Klavdija Golobič Petek opr.    

Obla. Tomaž Seliškar Da 
 

 

Sonč. Olga Fekonja opr. Maja Borovnik opr. 

Snež. Lidija Mergeduš Da 
 

 

Zvez. Maja Semenič Da 
 

 

Mavr. Alenka Petrovič 
  

 

Luni. Metka Mršnik 
  

 

  Jožef Jurič Da    

 Marija Zavernik Da   

 Romana Zupančič Da   

     

Od 26 staršev je prisotnih 15 staršev. Prisotnih je 14 predstavnikov skupin. Iz 
4.a sta bili prisotni predstavnica in njena namestnica. Sklepčnost zagotovljena. 
Dnevni red potrjen. 

K 2 

Določitev zapisnikarja 

Zapisnik piše Natalia Varl. 

 

K 3 

Pregled izvedbe sklepov 3. SSS in potrditev zapisnika  

Za Šolski sklad smo med starši dali v kroženje seznam podjetij, ki jim je Šolski 
sklad poslal prošnjo za donacijo. Starši se vpišejo, v kolikor lahko posredujejo 
pri katerem od podjetij, da bi kaj podarili (denarno ali materialno). 

Dodatna pojasnila k pregledu izvedbe sklepov: 

Sklep 4 – ponovno pozivamo delegate Sveta staršev, da posredujejo 
elektronske naslove svojih namestnikov, da jih vključimo v skupino za 
komuniciranje. 

Sklep 5 – g. Jurič pove, da so vzeli sklep Sveta staršev na znanje in bodo 
poskušali zagotoviti primerno predavanje. 
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Sklep 6 – g. Seliškar pove, da smo bili uspešni, saj so bili predlogi za 
spremembo normativov v osnovni šoli umaknjeni. 

Sklep 7 – Tudi g. Jurič pove, da je bilo prizadevanje  šol uspešno,  zato 
sprememb ni bilo. 

Pod razno:  

Ga. Zavernik poda pojasnilo: Avtobus je imel 3x zamudo, 2x zaradi vremenskih 
razmer, 1x zaradi delodajalca (zbolel stalni šofer, zato so poslali 
nadomestnega, vendar ga niso obvestili, da je sredin vozni red drugačen od 
ostalih). Šola vodi evidenco morebitnih zamud in sproti obvešča prevoznika. 

Avtobus je v vseh vožnjah dokaj izkoriščen (zaseden), je pa res, da včasih vsi 
prijavljeni vozači (po seznamu), ki jih v začetku šolskega leta Globusu 
posreduje šola, niso prisotni. Na to šola ne more vplivati. 

Pluženje pločnikov: občina je ena redkih, ki zelo skrbi za pluženje. Letos je ob 
večji količini snega bilo slabše stanje, vendar zaradi tega, ker je pluženje 
potekalo hkrati (cesta in pločniki) in so drug drugemu zametli teren. G. Samo 
Rajšp iz občine je nemudoma reagiral na urgenco šole, ko je do tega prišlo. 

G. Batagelj doda, da je avtobus zamujal večkrat, da so se starši pritoževali in da 
so zato učenci zamudili pouk, čakali zunaj na mrazu. V zadnjem času naj bi do 
zamud prišlo večkrat, ne samo 3x. 

G. Jurič pozove, da se v prihodnje pri posredovanju pritožb pričakuje datum in 
uro, ko se je pritožbeni vzrok zgodil. Sicer takšnih pritožb ne bo mogoče 
upoštevati. 

Ga. Zupančič doda, da se v primeru morebitnih zamud učenci mirno vključijo k 
pouku in da večjih težav tudi iz učiteljskega zbora na to temo niso zabeležili. 

Zapisnik je potrjen. 

 

K 4 

Obravnava dopolnjenega pravilnika o šolski prehrani: Seznanitev z 
dopolnjenimi  Pravili šolske prehrane za OŠ Rače (g. Jurič) 

Ker je bil spremenjen zakon o šolski prehrani, je OŠ Rače temu primerno 
spremenila pravila. Nekatere pripombe je že podal g. Seliškar. Komentarji g. 
Juriča: 

Pripomba: Starši pričakujejo, da se v skladu z določili 4. Odstavka 9. Člena o 
Šolski prehrani spremeni 7. Člen tako, da se kot pravočasna šteje odjavljena 
prehrana ob 8.30 uri istega dne… prav tako se v primeru bolezni otroka 
upošteva že prvi dan odsotnosti. 
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Pojasnilo g. Juriča: hrana se za šolo naroča vnaprej in za isti dan odjave ne 
morejo upoštevati. Čeprav v praksi to večinoma počnejo. Težava bi nastala v 
primeru večjega števila odsotnosti. 

Pripomba: do sedaj je veljalo, da je cena malice določena s strani Ministrstva, 
ceno za ostale obroke pa določi šola.  

Sprememba:   

 Ceno malice določi Minister za izobraževanje, ostalo pa Svet zavoda na 
predlog ravnatelja. 

 Predstavnik staršev se doda v komisijo na predlog Sveta staršev. 

Pripomba: Preklic šolske prehrane bi moral biti mogoč tudi v tajništvu in preko 
spletne strani – 6. Člen (odjava prehrane za nedoločen čas) 

Pojasnilo g. Juriča: ne, v takšnem primeru, ko gre za odjavo prehrane za 
nedoločen čas, mora to vedeti tudi razrednik.  

G. Batagelj: zdaj obstajajo možnosti sporočanja odsotnosti otroka in odjave 
hrane direktno po telefonu v tajništvo, preko sistema, preko elektronske pošte 
(ki gre prav tako v tajništvo). G. Batagelj predlaga, da se v primeru pošiljanja 
preko sistema ali elektronske pošte zagotovi povratno sporočilo. 

SKLEP 1: 

V spremenjena pravila se v 7. členu vključi popravek: če je v primeru 
upravičene bolezenske odsotnosti odjava isti dan, se za ta dan prehrana 
ne zaračunava. 

SKLEP 2: 

Spremenjena oz. nova pravila o šolski prehrani so bila skupaj z dopolnili, 
ki se bodo še vključila, soglasno sprejeta (vsi glasovali za).  

 

K 5 
Problematika tujega jezika na OŠ Rače (predstavnica aktiva tujega jezika - 
ga. Romana Zupančič) 
 
Ga. Zupančič predstavi jezikovno politiko EU, Slovenije in OŠ Rače pri 
poučevanju tujega jezika. Poučevanje od 5. leta dalje (1+2 oz 1+3). To pomeni 
materin jezik + dva oz. tri tuje jezike. Pri tem ne gre za angleščino. Angleščina 
je mišljena kot lingua franca, zato je samoumevno, da jo je potrebno danes 
obvladati. 
Na OŠ Rače je ponudba angleščine in nemščine. Pred leti se je na pobudo 
staršev spremenil 1. tuj jezik v angleščino.  
V vrtcu jezikovno kopel financira Šolski sklad, v prvi triadi je v 1. razredu 
jezikovna kopel, ki se izvaja do 3. razreda, na voljo je tudi tečajni pouk tujega 
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jezika 2 uri tedensko, v drugi triadi šola ob rednem pouku omogoča še 1,5 ure 
tedensko fakultativnega poučevanja tujega jezika (financira občina), v tretji 
triadi so v 7. razredu 4 ure prvega tujega jezika in 2 uri drugega tujega jezika, v 
8. razredu itd… 
 
Po novem naj bi bilo preko projekta tako, da se prvi tuj jezik začne že v 1. oz. 2. 
razredu (ob izpolnitvi nekaterih pogojev – prostor, učitelji). V projekt naj bi bilo 
vključenih le 40 oz. 10% slovenskih šol. 
 
SKLEP 3:  
 
Svet staršev daje soglasje šoli in v celoti podpira napore za sodelovanje v 
projektu za uvajanje 1. tujega jezika v  1. razred  v prihodnjem šol. letu. 

 

K 6 
 
Dopolnitev Pritožbene komisije OŠ Rače (g. Jurič) 
 
V OŠ Rače deluje  11 članska pritožbena komisija. V njej sodelujejo učitelji (7), 
starši (3) in en predstavnik iz druge šole. V primeru sporov predsednik Sveta 
šole imenuje 5 članov, ki presojajo v konkretnem primeru (60. c člen Zakona o 
OŠ). Ker sta v preteklem šolskem letu 2 članici umrli, šola Svetu šole v 
imenovanje predlaga dva nova člana. To sta Primož Krašna (LV) in  Aleš 
Požgan (2.a). Nove člane imenuje Svet zavoda. 
Predstavniki staršev v pritožbeni komisiji so: Snežana Preložnik, Mateja Marčič, 
Branko Leva. 

 
G. Seliškar pripomni, da je potrebno ugotoviti, ali so vsi starši v pritožbeni 
komisiji sploh aktivni. 

 
 

SKLEP 4:  
 
Svet staršev se seznani z  nameravano dopolnitvijo pritožbene komisije 
OŠ Rače. 
 

 
K 7 

Aktualna problematika v Vrtcu Rače  (g. Seliškar)  

Na sestanku 11.3. je bilo prisotnih 7 predstavnikov, ki predlagajo, da Svet 
staršev sprejme dva sklepa, ki ju Svet staršev tudi soglasno sprejme: 

SKLEP 5:  

Svet staršev se seznanja s sklepom sestanka iz vrtca: Predlagamo, da se 
dopolnilne dejavnosti, kot so vrtec v naravi,  robčki, zobne krtačke, 
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plenice, jezikovna kopel, predavanja za starše, lutkovne predstave, 
obdarovanje otrok v bodoče vključijo v ceno programa vrtca. 

Pojasnilo g. Seliškarja: cena programa 1. starostnega obdobja je previsoka in 
presega stroške. Vrtec plačuje nekatere zadeve, ki jih ne potrebuje (npr. preveč 
posod za smeti). 

G. Jurič pojasni, da se zadeve okoli smeti urejajo, in da bo preplačilo povrnjeno. 
Uvedli so tudi ključavnice na kesonih, da drugi v šolske (vrtčevske) smeti ne 
odlagajo odpadkov. 

SKLEP 6:  

Svet staršev se seznanja s sklepom sestanka iz vrtca: Ob upoštevanju 
dejanskih stroškov programa 1. starostnega obdobja je potrebno ustrezno 
znižati strošek programa 1. starostnega obdobja ter poenotiti 2. starostno 
obdobje in kombinirane oddelke. 

G. Jurič: ker cene določa Občinski svet, takšne spremembe letos ni pričakovati. 
Z občino so bile izpogajane tudi nekatere spremembe pri povračilu stroškov 
(razlika do plačila staršev). Pri sedanji ekonomski ceni bo najverjetneje lahko 
pokrit tudi vrtec v naravi, lutkovne prestave, jezikovna kopel. Torej  zadeve, ki 
jih bodo koristili vsi otroci. Za plenice  in robčke pa se ne strinja. 

G. Leva pozove k prilagoditvi dolžine končnih izletov za vrtec, da bodo bolj 
primerni starosti otrok. 

G. Seliškar izpostavi težavo, da nimamo urejenega dostopa v vrtec za invalidne 
osebe, čeprav imamo med starši tudi invalide. 

G. Jurič odgovori, da bodo kmalu zadevo uredili. 

SKLEP 7:  

Parkiranje na mestih, namenjeno invalidom ni primerno. O tem je 
potrebno spregovoriti tudi na roditeljskih sestankih. Delegati Sveta 
staršev se strinjamo, da se naj takšne prekrške pravno sankcionira. 

Pripomba: Gumbi na domofonu se zatikajo. G. Jurič je pojasnil, da je popravilo 
v teku.  

G. Seliškar sprašuje, če ima ima vrtec 2 leti garancije?  

G. Jurič: Težava je v tem, da so podjetja (izvajalci) šli v stečaj, zato garancije ni 
mogoče uveljavljati. 
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K 8 

Poročilo s seje Sveta šole (predstavniki v Svetu šole) 

Seja je bila zelo široko zastavljena (veliko točk) in ni bila izvedena do konca.  

Sprejeli so poročila za preteklo leto. Sledila je debata okoli travnika, ki je 
predviden za igrišče in prestavitve daljnovoda iz zraka v zemljo. G. Jurič: 
Elektro MB (Sl. Bistrica) naj bi izdalo projektne pogoje za prestavitev daljnovoda 
oz. zaščito, ki je cenovno ugodnejša rešitev. 

G. Seliškar: Želja je, da so gradiva za sejo sveta posredovana pravočasno, da 
se lahko podajo komentarji in pripombe.  

G. Batagelj: Občutki so, da se dela dobro, da vsi na seji sveta imajo interes 
delati v dobro OŠ Rače in otrok. 

G. Jurič: Naslednja seja bo v začetku aprila, gradiva so pripravljena za 
pošiljanje.  

 

K 9 

Poročilo o delu Aktiva sveta staršev mariborskih osnovnih šol (naslov 
spletne strani Aktiva, kjer so zbrani zapisniki sej in druge  informacije o 
delu Aktiva - http://aktivssmos.wordpress.com/) (g. Seliškar) 

Na spletni strani so vsi zapisniki. Na aktivu je veliko zelo aktivnih staršev, 
predvsem iz Ljubljane.  Dobro bi bilo, da bi bili vsi starši bolj aktivni, saj to 
vendar počnejo za svoje otroke. V aktivu se pogovarjajo o zadevah, ki se tičejo 
vseh šol, izmenjujejo mnenja, spoznavajo druge šole, dobre prakse, projekte. 
Predlog: Naslednje šolsko leto bi eno sejo lahko izvedli tudi na OŠ Rače. 

 

K 10 

Razno 

Ga. Zavernik je povedala, da je zbiranje zamaškov za Simona zaključeno. Z  
zbiranjem zamaškov se nadaljuje, saj bomo pomagali 3-letnemu Niku iz okolice 
Maribora. 

V šolskem koledarju  delovna sobota  6. aprila ni bil  planirana. Planirana je bila 
samo delovna sobota 11. maja (dan druženja treh generacij).  Zgodila se je 
sprememba, saj bo akcija očistimo Rače 6. aprila in ker je bilo lani ugotovljeno, 
da če ni obvezno, ni dovolj obiska, se je šola odločila, da bo 6. april delovni dan. 

http://aktivssmos.wordpress.com/
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Vabljeni so tudi vsi starši, po tem bo organizirano prijetno druženje v lovskem 
domu. Na račun delovne sobote bo zadnji dan pouka odpadel (24. junija). 

G. Jurič je povedal, da je bil občini poslan dopis v zvezi z zdravjem na naši šoli, 
dne 15.2.2013. V zadnjih 20 letih je zbolelo veliko delavcev šole (rak) in 
potrebno bi bilo raziskati ekološko problematiko, ki je povezana s tovarno Pinus. 
Občina je odgovorila, da se je lokalna skupnost že seznanila z odgovorom 
strokovnjakov, ki dokazujejo, da je dejavnost tovarne v skladu z ekološkimi 
standardi. Dodatne epidemiološke statistične študije – ki se pripravljajo le 
izjemoma, zahtevajo oblikovano in imenovano delovno skupino, ki naj bi bila 
ustanovljena za to področje in naj bi analizirala obremenjujoče podatke. V 
kolikor bo skupina (s strani šole) imenovana, občina želi biti seznanjena s 
sprotnimi ugotovitvami. Prav tako naj šola zbere predračune za takšne 
raziskave in o tem seznani občino. Namen skupine naj bi bil ugotoviti razlog, 
zaradi katerega prihaja do večjih obremenitev okolja in pojavnosti rakavih 
obolenj. Na šoli je bil v iniciativni odbor imenovan biolog g. Škreblin Boštjan.   

G. Jurič poziva člane Sveta staršev, naj se vključijo v iniciativni odbor, ali 
predlagajo v njega strokovnjaka, ki bi nam bil v pomoč. Vsem delegatom bo 
posredoval elektronski naslov g. Škreblina. 

Ga. Varl seznani prisotne z odgovorom občine v zvezi z  ustanovitvijo krajevne 
knjižnice. Odgovor je bil posredovan po elektronski pošti vsem delegatom še 
pred sejo. 

Dobrodelni piknik v organizaciji Šolskega sklada bo soboto 11. maja (po 
dogodku Dan druženja treh generacij). Šolski sklad poziva k sodelovanju! 
Pohod bo predvidoma zaključen do 11.30 ure. V nadaljevanju  bo piknik na 
lokaciji lovskega doma. 

 

K 11 

Določitev termina 5. SSS (predlog: 23.05.2013 ob 17.00 uri) 

Pripomb ni bilo, predlagani termin velja. 

 

Zapisnik zapisala: 

Natalia Varl 

 

      Predsednik Sveta staršev OŠ Rače 

Milan Napast 


