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Osnovna šola Rače 

Svet staršev OŠ Rače 

Grajski trg 1 

2327 Rače 

 

 

Rače,  18.06.2012 

 

 

 

ZAPISNIK 

 
 

4. seje Sveta staršev OŠ Rače z dne 07. junija 2012, ob 18.00 uri v učilnici 

angleščine v I. nadstropju OŠ Rače. 

 

 

Prisotni člani sveta staršev: B. Batagelj, A. Ješovnik, J. Županič, R. Volmut, A. Koren,  

A. Mlakar, A. Kac, A. Mustafa, M. Repušič, M. Napast, S. Preložnik, J. Derčaj, T. Dolenc, 

T. Regent, B. Petko, T. Jesenek; 

 

Odsotni člani sveta staršev:  J. Gradišnik, S. Vogrin Strnad, A. Šlamberger, P. Bauman 

Kugl, S. Durakovič, M. Leva, K. Golobič Petek, M. Semenič; 

 
Prisotni vabljeni: N. Brezner, T. Ištvan, T. Seliškar; 

 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Otvoritev, pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled dnevnega reda in potrditev sprememb le tega 

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

4. Pregled realizacije sklepov iz zapisnika prejšnje seje 

5. Predlog o izvajanju diferenciacije od 4. do 7. razreda v šolskem letu 2012/2013 

6. Seznanitev z  izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013, ki 

jih predlagajo strokovni aktivi 

7. Pregled dodatno nastalih stroškov za izvedbo programa v posameznih oddelkih v 

šolskem letu 2011/2012. 

8. Obravnava in predlogi glede zbiranja sredstev v šolski sklad 

9. Dispozicije za sprejem LDN za šolsko leto 2012/2013 (število otrok in učencev v 

oddelkih šole ter vrtca, kadrovska problematika v vrtcu in zavodu, organizacija 

dela v luči socialnega sporazuma med sindikatom in vlado) 

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

11. Aktualna problematika 

 

 

 

 

Ad1.  

 

Ravnatelj gospod Jurič uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost seje.  
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Ad2. 

 

Potrditev dnevnega reda je bila sprejeta in dodatno dodana točka dnevnega reda: 6. 

Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013, ki jih 

predlagajo strokovni aktivi.  

 

 

Ad3. 

 

Zapisnik predhodnega sestanka Sveta staršev OŠ Rače z dne 19.03.2012 je bil soglasno 

in brez pripomb potrjen.  

 

 

Ad4. 

 

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

izvajajo. Glede na prejšnjo sejo je bila ponovno izpostavljena problematika izgradnje 

pločnika, oz. kolesarske steze. Po informacijah in zagotovilih, ki si jih je pridobil g. 

Seliškar, so pri izgradnji pločnika možnosti odstopanja od standardnih mer, kar pomeni, 

da obstaja možnost, da bi na Direkciji ugodili, da bi bil pločnik v naši občini kombiniran, 

da bi bila kolesarska steza + pločnik. Pločnik na relaciji Hoče – Slivnica je zgrajen, do 

meje z našo občino je narejeno, naša občina ima projektno dokumentacijo že tudi 

potrjeno in odobreno, izgradnja pa še ni v finančnem planu občine Rače - Fram.    

   

 

1.SKLEP: 

Na občino bo poslan dopis v imenu Sveta staršev, da preučijo možnosti za kombiniran 

pločnik: kolesarska stezo + pločnik v občini in za izgradnjo pločnika od meje z občino 

Hoče – Slivnica dalje v našo občino Rače – Fram. 

 

 

Ad5. 

 

Po zagotovilih g. ravnatelja je diferenciacija na naši šoli zelo uspešna, gre za postopek pri 

odločanju učenca na raven zahtevnosti in načine oblikovanja učnih skupin za izvedbo v 

devetletni osnovni šoli. Fleksibilna diferenciacija se izvaja tako, da se del pouka 

namenjen slovenščini, matematiki in prvemu tujemu jeziku izvaja v homogenih učnih 

skupinah kot nivojski pouk. Nivojski pouk poteka na treh ravneh zahtevnosti in je 

namenjen utrjevanju in ponavljanju, oz. razširjanju učne snovi. Z diferenciacijo so 

nekateri učenci zelo uspešni, diferenciacija pripomore k uspehu. 

 

 

2.SKLEP: 

Enotno smo potrdili diferenciacijo na OŠ Rače, od 4.-7.razreda v šolskem letu 

2012/2013. 

 

 

Ad6. 

 

Seznanjeni smo bili z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013, ki 

so jih predlagali strokovni aktivi. Obseg učbenikov se zmanjšuje.  

 

 

3.SKLEP: 

Potrdili smo seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013, katere so 

predlagali šolski aktivi.  
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Ad7. 

 

Pregled stroškov v posameznih oddelkih v šolskem letu 2011/2012, so specifični in se 

gibljejo od =57,00 € do =216,70 €, na posamezni razred. Odvisno od tega, kako se 

izkoristijo tehnični dnevi, naravoslovni dnevi, šola v naravi. Občina tudi vsako leto 

financira en tehnični dan. Seznanjeni smo bili z višino porabljenih sredstev po 

posameznih razredih.  

 

 

Ad8. 

 

Sledila je razprava o zbiranju sredstev v šolski sklad, o dejanski potrebi in upravičenosti 

oziroma smiselnosti le tega. Šolski sklad je namenjen za zviševanje standarda vzgoje in 

pouka, zagotavljanju sredstev za nakup nadstandardne opreme, zagotavljanju sredstev 

za spodbujanje športne, kulturne, razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev in 

predšolskih otrok, ter zagotavljanju finančne pomoči socialno šibkim učencem in 

predšolskim otrokom. Kljub deljenemu mnenju prisotnih glede tega kaj za nekoga 

predstavlja osnovno in normalno življenje ter bivanje v šoli in kaj nadstandard smo bili 

mnenja, da je potrebno vsem otrokom zagotoviti enake pogoje in dostojno bivanje v šoli 

in to tudi s pomočjo šolskega sklada. Zato bo šolski sklad deloval še naprej. . G. Seliškar 

je izpostavil, ali se vodstvo šole trudi dovolj, da dobi šola od občine kot njene 

ustanoviteljice dovolj denarnih sredstev za zagotavljanje učnega programa in bivanja 

otrok v šoli ter, da ne bi prihajalo do zniževanja teh sredstev. G. ravnatelj pojasni, da 

sredstva, ki jih šola prejema zadostujejo zgolj za  kritje osnovnih materialnih stroškov 

glede na število učencev. Za malenkosten dvig kvalitativnega nivoja bivanja otrok v šoli 

pa se določeni stroški pokrivajo tudi iz šolskega sklada. 

 

 

 

4.SKLEP: 

 

Sprejeli smo sklep, da v šolskem letu 2012/2013 dalje ostane možnost prostovoljnega 

prispevka za šolski sklad v višini =3,00 € ali =6,00 €. 

 

 

5.SKLEP: 

 

Upravni odbor Šolskega sklada dobi nalogo, da starše v vrtcu povpraša (naredi anketo), 

če se strinjajo, da se še dalje zbirajo sredstva v vrtcu za šolski sklad ali ne. 

 

 

Ad9. 

 

Dispozicije za sprejem LDN za šolsko leto 2012/2013 (število otrok in učencev v oddelkih 

šole ter vrtca, kadrovska problematika v vrtcu in zavodu). T. Ištvan nam je predstavila 

LDN za šolsko leto 2012/2013 (osnutek je v izdelavi), prav tako pa tudi težave glede 

velikega vpisa otrok v vrtec. Letos je kar 43 novincev. Proučili so vse možnosti za 

sprejem vseh vpisanih otrok v vrtec. Naredili so kombiniran sistem glede starostnih 

skupin, s tem so ugodili vsem normativom, standardom in pravilnikom, da bodo vsi 

vpisani otroci lahko obiskovali naš vrtec, otroci pa so razporejeni v osem oddelkov. Glede 

na vse pretehtane možnosti so dobili optimalno rešitev in zadovoljstvo, da je vse 

pripravljeno za nemoteno delovanje.   
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Ad10. 

 

Preučili smo novi pravilnika o delovanju Sveta staršev OŠ Rače, kateri je ustanovljen z 

namenom uresničevanja interesov staršev. Pravilnik je objavljen na spletni strani OŠ 

Rače.  

 

 

 

6.SKLEP: 

 

Potrdili smo Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače. 

 

 

Ad11. 

 

V razpravi pod aktualno nas je gospod ravnatelj seznanil, da: 

 bodo učenci 3. razredov v šolskem letu 2012/13 in naprej tudi že prejemali ocene,  

 bo od šolskega leta 2015/16 tuj jezik obvezen že v prvem razredu, 

 NPZ (nacionalno preverjanje znanja) ostaja enako kot do sedaj: prostovoljno v 

6.razredu, obvezno v 9.razredu, 

 bo plačilo bivanja v vrtcu za prvega otroka v celotni višini (100%), za drugega 

otroka v višini 30%, za vsakega naslednjega otroka pa je vrtec brezplačen;  

 

 

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 20.45 uri.  

 

 

 

 

zapisala:       predsednik Sveta staršev: 

Rosita Volmut       Matej Repušič 

 

 

 


