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ZAPISNIK SEJE

SVETA STARŠEV OŠ RAČE,
ki je bila 14. 02. 2012 ob 17. uri v učilnici angleškega jezika OŠ Rače
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV (po abecednem redu): B. Batagelj, J. Derčaj, T. Dolenc, J.
Gradišnik, K. Gselman, T. Hameršak, T. Jesenek, A. Kac, A. Koren, M. Krepfl Leva, A. Mlakar, A.
Mustafa, J. Otič, K. Plajnšek S. Preložnik, S. Pungartnik, M. Repušič, M. Semenič, A. Šlamberger, S.
Vogrin Strnad, N. Varl
ODSOTNI ČLANI SVETA (po abecednem redu): S. Durakovič, K. Golobič Petek, M. Napast
PRISOTNI VABLJENI (po abecednem redu): M. Breznik, I. Fingušt, I. Flajšman, A. Herceg, T. Ištvan,
M. Kovač, I. Kuhar, M. Lah, B. Peršuh, T. Seliškar, T. Tramšek, M. Zavrnik.
ODSOTNI VABLJENI: S. Antolič, S. Kapel, D. Koletić, R. Strmšek.
Sejo sveta staršev je vodil ravnatelj OŠ Rače, g. Jožef Jurič.
AD 1 Pregled prisotnosti in ugotavljanje sklepčnosti
Ravnatelj, g. Jurič, uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost seje.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
G. Jurič da v sprejem dopolnitev dnevnega reda, posredovanega z vabilom. Člani na dopolnjen dnevni
red niso imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled prisotnosti in ugotavljanje sklepčnosti
Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Rače
Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev Vrtca pri OŠ Rače
Konstituiranje skupnega Sveta staršev OŠ Rače
Pregled oz. ponovno imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Rače
Šolski sklad
Aktualna problematika.
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AD 2

Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Rače

AD 2. a Predlogi in pobude glede koriščenja prostorov starega vrtca
G. Repušič povzame zapisnik pretekle seje Sveta staršev OŠ Rače in preda besedo gospe Hameršak,
ki poroča o predlogih in pobudah glede koriščenja prostorov starega vrtca. Gospa Hameršak pove, da je
v zvezi z namembnostjo prostorov oz. zemljišča starega vrtca pridobila mnenje občine Rače-Fram, ki ga
bo v naslednjih dneh posredovala g. Juriču. G. Repušič je za mnenje prosil še g. Seliškarja ki je
povedal, da je zemljišče na vsak način potrebno ohraniti in da je potrebno ustanoviti delovno skupino za
ureditev le-tega.
Predlog g. Seliškarja se podpre in ustanovi se delovna skupina v sestavi:
 ga. Hameršak;
 g. Šlamberger in
 g. Seliškar.
SKLEP št. 1:

Delovna skupina v sestavi ga. Hameršak, g. Šlamberger in g. Seliškar bo
ponovno oblikovala predloge in pobude za koriščenje prostorov oz. zemljišča
starega vrtca.

AD 2. b Obnova in sprotno osveževanje spletne strani
Ravnatelj, g. Jurič, pove, da posvečajo posebno pozornost sprotnemu posodabljanju in nadgrajevanju
spletne strani.
G. Seliškar predlaga, da vabila za Sveta staršev objavljajo na spletni strani šole in vrtca.
Člani so predlog soglasno potrdili.
SKLEP št. 2:

Vabila Sveta staršev z dnevnim redom se objavijo na spletni strani šole in vrtca.

AD 3 Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev Vrtca pri OŠ Rače
G. Dolenc je predstavila sprejete sklepe.
G. Batagelj se je zavezal, da bo pridobil informacijo o dani uradni pobudi g. Varla na občino Rače–Fram
za zaposlitev mobilne vzgojiteljice oz. vzgojitelja za potrebe vrtca Rače in vrtca Fram. G. Batagelj pove,
da je bila pobuda s strani občine Rače-Fram zavrnjena.
AD 3. a Presoja opozorila g. Seliškarja glede sklepa št. 6
Tina Ištvan predstavi 4. sklep 3. pedagoške konference vrtca, ki se glasi:
»Za namen povrnitve porabljenih sredstev (nakup vozička) v Sklad vrtca, bomo oblikovali prošnjo, ki se
bo razposlala potencialnim donatorjem (obrtnikom in samostojnim podjetnikom v kraju). Tudi v okviru
srečelova, ki ga bomo izvedli na zaključni prireditvi vrtca, bomo zbirali sredstva za povrnitev porabljenih
sredstev iz Sklada vrtca.«
V nadaljevanju pozovem člane Sveta staršev, da podajo svoj predlog za pridobitev donatorskih
sredstev, s pomočjo katerih bi se naj povrnila sredstva v sklad vrtca. Člani povedo, da predlogov do
tega trenutka še niso oblikovali.
G. Batagelj predlaga, da se iz zapisnika črta poved: »Starši smo bili mnenja, da je voziček za potrebe
vrtca nujno potreben«. Meni, da starši niso pristojni za presojo o nujnosti vozička.
SKLEP št. 3:

Iz zapisnika zadnje seje Sveta staršev Vrtca pri OŠ Rače se črta poved: »Starši
smo bili mnenja, da je voziček za potrebe vrtca nujno potreben«.
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AD 4 Konstituiranje skupnega Sveta staršev
Ravnatelj, g. Jurič, pojasni razlog za konstituiranje skupnega Sveta staršev in člane povabi k razpravi o
smiselnosti združevanja in možnih načinih delovanja skupnega Sveta staršev.
Člani so razpravljali in ugotavljali, da je z vsebinskega vidika bolj smiselno ločeno delovanje Sveta
staršev, a občinski Akt o ustanovitvi zavoda OŠ Rače tega ne dopušča. V primeru enotnega Sveta
staršev bodo predstavniki vrtca in šole pred skupno sejo Sveta staršev opravili ločeni srečanji, kjer bodo
pripravili oz. oblikovali predloge sklepov za skupno sejo oz. bodo predstavniki vrtca in šole na skupnem
srečanju predstavili sklepe zapisnikov, oblikovanih na roditeljskih sestankih.
AD 4 a Konstituiranje z imenovanjem
Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 4:

Na podlagi Akta o ustanovitvi zavoda OŠ Rače se oblikuje skupni Svet staršev.
Svet staršev vodita:
 g. Repušič, predsednik Sveta staršev, in
 g. Dolenc, namestnica predsednika Sveta staršev.

AD 4 b Presoja g. Seliškarja o članu Sveta staršev, ki je predstavnik staršev tako v vrtcu kot v šoli
Po pojasnilu g. Bategelja, ravnatelj, g. Jurič, predlaga sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP št. 5:

G. Batagelj odstopi s funkcije predstavnika skupine Mavrice in opravlja funkcijo
predstavnika 1. a razreda. Starši skupine Mavrice imenujejo novega
predstavnika v Svet staršev.

Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 5 Pregled oz. ponovno imenovanje predstavnikov staršev v svetu šole
Ravnatelj, g. Jurič, predstavi sestavo Sveta zavoda OŠ Rače in preda besedo predsednici Sveta
zavoda gospe Tramšek.
Ga. Tramšek pove, da je predstavnica staršev vrtca v Svetu zavoda OŠ Rače ga. Marčič že v šolskem
letu 2011/2012 iz osebnih razlogov podala ustno odstopno izjavo. Na 13. seji Sveta zavoda OŠ Rače je
bil sprejet sklep, da se gospo Marčič pozove, naj poda pisno odstopno izjavo z obrazložitvijo. Tako se je
izkazala potreba po imenovanju novega predstavnika staršev vrtca v Svet zavoda OŠ Rače. Na 1. seji
Sveta staršev Vrtca pri OŠ Rače je za to funkcijo bila imenovana ga. Dolenc.
Ravnatelj, g. Jurič, predlaga ponovno glasovanje o gospe Dolenc kot predstavnici staršev vrtca v Svetu
zavoda OŠ Rače. G. Seliškar se za to funkcijo predlaga sam.
Ravnatelj, g. Jurič, za glasovanje v Svet zavoda OŠ Rače tako predlaga oba. Od dvajsetih prisotnih
članov Sveta staršev OŠ Rače je 15 članov glasovalo za gospo Dolenc, štirje so glasovali za g.
Seliškarja en član pa se je glasovanja vzdržal. Po glasovanju je bil oblikovan naslednji sklep:
SKLEP št. 6:

V Svet zavoda OŠ Rače je kot predstavnica staršev vrtca namesto gospe
Marčič izglasovana in imenovana gospa Dolenc.
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AD 6 Šolski sklad
Ravnatelj, g. Jurič, predstavi dosedanje delovanje sklada in njegov pomen.
Besedo dobi računovodja OŠ Rače, g. Benjamin Peršuh, ki pojasni knjigovodsko evidentiranje
prihodkov in odhodkov v skladu in s tem odgovori na vprašanje g. Seliškarja o tem, zakaj je 300 €, ki jih
je v letu 2010 doniral v šolski sklad, zavedenih pod postavko nerazporejenih donacijskih sredstev.
Ravnatelj, g. Jurič, predstavi tudi podrobnosti oz. ugotovitve inšpekcijskega nadzora. Pove, da
inšpektorica Inšpektorata RS za šolstvo in šport na izrednem nadzoru v mesecu novembru 2011
ugotovila, da so pri delovanju šolskega sklada sicer bile narejen napake, a te niso imele bistvenega
vpliva na porabo sredstev sklada. Najbolj sporno je bilo dejstvo, da je upravni odbor šolskega sklada
imenoval Svet zavoda OŠ Rače in ne Svet staršev OŠ Rače. Inšpektorica je naložila, da mora Svet
zavoda OŠ Rače preklicati sklep številka 4, ki je bil sprejet na 13. seji Sveta zavoda OŠ Rače dne 29.
09. 2011 in ponovno imenovati tri člane strokovnih delavcev šole v upravi odbor sklada. Ga. Tramšek
predstavi s pomočjo korespondenčne seje imenovane predstavnike zavoda v upravnem odboru
Šolskega sklada.
To so:
 ga. Fingušt;
 ga. Markovič in
 ga. Brezner.
Dne 13. 01. 2011 je Inšpektorat izdal sklep, da se postopek izrednega inšpekcijskega nadzora ustavi,
saj je šola upoštevala priporočila Inšpektorata.
Ga. Fingušt (vršilka dolžnosti vodje šolskega sklada) pojasni delovanje Šolskega sklada v tem šolskem
letu, poda poročilo o zadnji seji upravnega odbora Šolskega sklada in predstavi analizo anketnega
vprašalnika o delovanju Šolskega sklada.
Svoje mnenje poda tudi g. Seliškar, ki v prihodnje zahteva ciljno, dolgoročno naravnano, delovanje
Šolskega sklada.
Po konstruktivni debati, ravnatelj, g. Jurič, pozove Svet staršev k imenovanju štirih (4) predstavnikov v
upravni odbor Šolskega sklada.
Svet staršev v upravni odbor Šolskega sklada predlaga:
 g. Seliškarja;
 go. Varl;
 go. Plajnšek in
 g. Gselmana.
Člani Sveta staršev OŠ Rače so soglasno podprli imenovane kandidate, zato ravnatelj, g. Jurič,
predlaga sprejem sklepa:
SKLEP št. 7:

Svet staršev je potrdil novo imenovani upravni odbor Šolskega sklada v sestavi:
ga. Fingušt, ga. Markovič, ga. Brezner, g. Seliškar, ga. Varl, ga. Plajnšek in g.
Gselman.
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Člani upravnega odbora se dogovorijo za datum prve (1.) konstitutivne seje, ki bo v četrtek, 01. 03.
2012, ob 17. uri. Prvo seje skliče ravnatelj. Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače bo pripravil
pravilnik in program delovanja šolskega sklada, ki ju bodo člani obravnavali na naslednji seji Sveta
staršev OŠ Rače.
AD 7 Aktualna problematika
G. Seliškar opomni, da je komunikacija med starši ključnega pomena za sprotno razreševanje konfliktov
in aktualne problematike.
Gospo Pungartnik zanima, ali se lahko poučevanje tujega jezika v času podaljšanega bivanja izvaja kot
interesna dejavnost in jo kot tako prevzame redno zaposleni učitelj šole. Ravnatelj, g. Jurič, pojasni, da
se interesne dejavnosti v času podaljšanega bivanja ne izvajajo zaradi normativa, ki določa število
učencev v oddelku podaljšanega bivanja, da je le-ta lahko formiran.
G. Batagelja zanima, do kdaj je potrebno sporočiti odjavo malice oz. kosila. Pomočnica ravnatelja, ga.
Zavrnik, pojasni, da Zakon o šolski prehrani določa, da se odjava malice oz. kosila, sporočena
najkasneje do 8.30, upošteva šele naslednji dan po odjavi.
Tina Ištvan na kratko predstavi Pravilnik o postopku vpisa in kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v
javna vrtca na območju občine Rače–Fram. Pove, da je v skladu z 12. členom Pravilnika potrebno
imenovati komisijo. V ta namen je ravnatelj že imenoval strokovno delavko zavoda (ga. Flajšman) in
njeno namestnico (ga. Brezner) in k imenovanju strokovnega delavca občine ustanoviteljice pozval tudi
g. župana. Svet staršev mora v komisijo s sklepom imenovati tudi predstavnika staršev in njegovega
namestnika.
Svet staršev v Komisijo za vpis in sprejem novincev v Vrtec pri OŠ Rače izglasuje:
 gospo Semenič – predstavnico staršev,
 gospo Krepfl-Leva – namestnico predstavnice staršev.
SKLEP št. 8:

Svet staršev v Komisijo za vpis in sprejem novincev v Vrtec pri OŠ Rače
imenuje gospo Semenič kot predstavnico staršev in gospo Krepfl-Leva kot
njeno namestnico.

Seja je bila zaključena ob 19.30.
Rače, 16. 02. 2012
Zapisala:
Tina Ištvan, prof. ped. in soc.
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