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Osnovna šola Rače 

Svet staršev OŠ Rače 

Grajski trg 1 

2327 Rače 

 

 

Rače,  20.03.2012 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

3. seje Sveta staršev OŠ Rače z dne 19. marca 2012, ob 18.00 uri v OŠ Rače. 

 

 

Prisotni člani sveta staršev: B. Batagelj, S. Pungartnik, R. Volmut, A. Mlakar, M. 

Krepfl Leva, S. Vogrin Strnad, A. Mustafa, M. Repušič, T. Hameršak, M. Napast, S. 

Preložnik, P. Bauman Kugl, T. Jesenek, M. Semenič, K. Gselman,  S. Durakovič;  

 

Odsotni člani sveta staršev: A. Koren, A. Šlamberger, J. Derčaj, N. Varl, A. Kac, K. 

Golobič Petek, T. Dolenc; 

 

Prisotni vabljeni: M. Lah 

 

Odsotni vabljeni: I. Kuhar 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika predhodne seje Sveta staršev OŠ Rače (februar 2012) 

4. Pregled izvedbe sklepov predhodne seje 

5. Obravnava in sprejem predloga sprememb trenutno veljavnega Sklepa o 

ustanovitvi šolskega sklada 

6. Obravnava in sprejem novega pravilnika o delovanju Sveta staršev OŠ Rače 

7. Razno 

 

 

 

Ad1.  

 

Sejo  je vodil predsednik Sveta staršev g. Matej Repušič.  Prisotne je uvodoma  pozdravil 

tudi ravnatelj G. Jožef Jurič, ki je skupaj s predsednikom ugotovil  prisotnost članov sveta 

in vabljenih gostov. Oba sta potrdila, da  je seja sklepčna in se lahko nadaljuje z delom.  

 

Ad2. 

 

Potrditev dnevnega reda je bila soglasno sprejeta. 

 

Ad3. 

 

Potrditev zapisnika predhodnega sestanka Sveta staršev OŠ Rače z dne 14.02.2012 je 

bila soglasno potrjena.  
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Ad4. 

 

Vsi sklepi iz zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev so bili realizirani, oziroma se še 

izvajajo. 

 

Ad5. 

 

V razpravi o spremembah veljavnega Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada osnovne šole 

Rače, smo člani Sveta staršev soglasno podprli dopolnila in spremembe Sklepa katerega 

je predlagal upravni odbor šolskega sklada. Na Svet šole je bila naslovljen predlog po čim 

prejšnjem sprejemu dopolnil Sklepa s čimer bo zagotovljeno normalno delovanje 

šolskega sklada. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole 

Rače, je objavljan na spletni strani OŠ Rače. 

 

1.SKLEP: 

Svet staršev predlaga, da Svet šole potrdi Sklep o spremembi sklepa o 

ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Rače.  

 

Ad6. 

 

Matej Repušič je predstavil novi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače, kateri bi 

naj nadomestil Pravila sveta staršev osnovne šole Rače. V pravilniku je v uvodu 

opredeljen namen in cilji organiziranega uresničevanja interesov staršev. Nadalje je v 

pravilniku določena sestava sveta staršev, naloge in pristojnosti sveta staršev, način dela 

sveta staršev, korespondenčna seja sveta staršev ter tehnična in administrativna 

podpora delu sveta staršev. Posebej je še v pravilniku potrebno izpostaviti 9.člen, 

2.odstavek: „V primeru, da se član Sveta ne more udeležiti seje, je dolžan najkasneje tri 

dni pred sejo o tem obvestiti namestnika. V primeru, da se tudi namestnik seje ne more 

udeležiti, za zastopanje na seji pooblasti enega od staršev iz oddelka.“ V tem primeru bi 

na sestankih sveta staršev zagotovili popolno udeležbo predstavnikov oddelkov.  

 

2.SKLEP: 

Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače ni bil potrjen, saj bi se pravilnik 

moral sprejeti z dvotretjinsko večino vseh članov sveta. Za potrditev je manjkal 

en član. Novi pravilnik bo dan v presojo in potrditev na naslednji seji Sveta 

staršev. 

 

 

Ad7. 

 

V razpravi pod  razno smo izpostavili sledeče: 

- v vrtec pri OŠ Rače je za šolsko leto 2012/13 vpisanih 68 otrok. Glede na to, da 

bo v prihodnjem šolskem letu iz vrtca odšlo v šolo le 35 otrok bo o prioriteti vpisa 

otrok v vrtec odločala tričlanska komisija. Glede na presežek vpisa otrok v vrtec 

bo komisija preučila tudi možnost oddelka vrtca v šoli; 

 

- gospod ravnatelj nas je obvestil, da bo od sedaj na spletni strani OŠ Rače forum 

e-učilnica, kjer bomo lahko starši podali predloge in vprašanja glede aktualne 

šolske problematike. Pri razrednikih bo mogoče pridobiti geslo, s katerim se bomo 

lahko registrirali na forum v e-učilnico; 

 

 

- izpostavljena je bila ideja s strani občine Rače-Fram o izgradnji kolesarske steze 

med krajema Rače in Fram. Prisotni na seji smo bili mnenja, da izgradnja pločnika 

med navedenima krajema ni smiselna, saj na tej relaciji praktično ni pešcev. 

Prisotni smo bili za omenjeno relacijo naklonjeni ideji o izgradnji kolesarske steze 
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oziroma pločniku in hkrati kolesarski stezi za kar pa po mnenju občine ni 

možnosti, saj bi bilo potrebno pridobiti dodatno zemljišče (približno 1,5 m) v 

celotni dolžini poti. Prisotni smo bili mnenja, da je še pomembneje zagotoviti 

pločnik na celotni poti na relaciji Rače-Hotinja vas (Mariborska cesta). 

 

 

3. SKLEP: 

Občini naslovimo dopis, da bi bilo bolj smiselno kot pločnik na relaciji Rače-

Fram zgraditi kolesarsko stezo, še bolj pomembna pa bi bila ureditev pločnika v 

celotni dolžini na relaciji Rače-Hotinja vas. 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 19.05 uri.  

 

 

 

 

zapisala:       predsednik Sveta staršev: 

Rosita Volmut       Matej Repušič 

 

 

 


