
OSNOVNA ŠOLA RAČE 
SVET STARŠEV OŠ RAČE 
GRAJSKI TRG 1 
2327  RAČE 
 
 
Z A P I S N I K 
 
1. seje Sveta staršev OŠ Rače, ki je bila  v četrtek,  22. septembra  2011, ob 18.00 v učilnici 
angleškega  jezika.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled prisotnosti in sklepov zadnjega sestanka.  
2. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače, izvolitev predsednika in namestnika.  
3. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom šole za     šol. leto 2011/2012. 
4. Šolski red in dogovori. 
5. Potrditev internega Pravilnika o vzgojnih ukrepih OŠ Rače. 
6. Pobude in predlogi iz roditeljskih sestankov. 

 
K 1 
 
Po pregledu prisotnosti  smo ugotovili, da so prisotni predstavniki vseh oddelkov  z izjemo 9. 
a razreda.  
 
Prisotni delegati sveta staršev po oddelkih so bili: 
 
1. a Borut Batagelj 
1. b Natalia Varl 
2. a Jasna Županič 
3 .a Rosita Volmut 
3. b Anita Koren 
4. a Andreja Mlakar 
4. b Jožica Gradišnik (namestnica) 
5. a Simona Vogrin Strnad 
5. b Andrej Kac 
6. a Alenka Mustafa 
6. b Matej Repušič 
7. a Tatjana Tramšek 
7. b Milan Napast 
8. a Snežana Preložnik 
8.  Andrej Šlamberger 
9. a – odsoten 
9. b Jerica Derčaj 
 



 
SKLEP 1: 
 
Člani Sveta staršev OŠ Rače sosoglasno izvolili gospoda Mateja Repušiča za predsednika 
sveta staršev, za njegovega namestnika pa gospoda Milana Napasta. Tajniške posle bo 
opravljala gospa Rosita Volmut. 
 
SKLEP 2: 
 
Naslednjo sejo  sveta staršev skliče predsednik.  
 
K 3 
 
Gospod ravnatelj je predstavil smernice za delo, dejavnosti ob pouku, kadrovsko sestavo v 
šoli in vrtcu in prednostne naloge iz  Letnega  delovnega načrta za šolsko leto 2011/12.  
 
Starši na ravnateljevo podano informacijo o novostih v šoli in vrtcu niso imeli nobenih 
pripomb. 
 
K 4 
 
Gospod ravnatelj je predstavil konkretne predloge in dogovore, ki smo jih sprejeli na 
pedagoški konferenci in predstavil novosti, ki smo jih uvedli v šolskem letu 2011/2012 (šolski 
copati, sedežni red  učencev v jedilnici, garderobne omarice,čakajoči oddelek za učence, ki 
predčasno prihajajo v šolo in ostajajo po pouku. 
 
SKLEP 3: 
 
Starši so soglasno potrdili nov šolski red in uvedbo ukrepov v povezavi s hišnim redom.  
 
Večina staršev predstavnikov oddelkov je te novosti potrdila že na prvih roditeljskih 
sestankih, razen staršev 9. a razreda, ki se z uvedbo nekaterih ukrepov hišnega reda niso 
strinjali. Predstavnika staršev omenjenega oddelka na današnji seji ni bilo. 
 
K 5 
 
Svetovalna delavka,  gospa Severina Pfeifer, je predstavila Pravilnik o vzgojnih ukrepih v OŠ 
Rače. Osnutek pravilnika je bil poslan na elektronske naslove staršem,, predstavnikov 
oddelkov. 
 
Po pregledu in razpravi so starši pravilnik soglasno sprejeli. 
 
SKLEP 4: 
 
Starši so soglasno sprejeli in potrdili  interni Pravilnik o vzgojnih ukrepih OŠ Rače. 
 



 
SKLEP 5: 
 
Starši so imenovali delovno skupino na čelu zgospo Tatjano Hameršak, ki bo oblikovala 
predloge in pobude, kako izkoristiti prazen prostor v starem vrtcu Rače.  
 
SKLEP 6: 
 
Starši so predlagali, da bodo na enem od roditeljskih sestankov spregovorili o pomenu 
zdravega prehranjevanja  (pomen zajtrka)  za zdravje svojih  otrok. 
 
SKLEP 7: 
 
Starši so predlagali, da je potrebno obnoviti spletno stran  šole in redno in sprotno vnašati 
novosti, za kar bo poskrbel g. Rolando Lašič. 
 
SKLEP 8: 
 
Z izobraževanjem in usposabljanjem mediatorjev se bo nadaljevalo v tem  šolskem letu. 
 
Sejo smo zaključili ob 20.30. 
 
Rače, 23. 09. 2011 

Zapisala: MARIJA ZAVERNIK 


