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Zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače v šolskem letu 2020/21,  
ki je potekala od 15. 3. 2021 do 18. 3. 2021 ob 21:00 

 
 
Na dopisno sejo so bili vabljeni vsi predstavniki oddelkov v Svetu staršev. Do predpisanega roka je 
glasovalo 21 od 29 predstavnikov oddelkov v Svetu staršev. Seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev dopolnitve Načrta dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 2020/21 
2. Potrditev Poročila o poslovanju Šolskega sklada OŠ Rače za leto 2020 
3. Imenovanje nadomestne članice Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače 
4. Obravnava pobude ASSMOŠ 
 
 
Predlog sklepa: Sklep 1  
 
Svet staršev podpira in potrjuje dopolnitev Načrta dela Šolskega sklada OŠ Rače za 
šolsko leto 2020/21. 
 
Obrazložitev: 
Dopolnitev načrta dela je v imenu Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače poslala predsednica ga. 
Marina Koren Dvoršak, ker so se zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 in šolanjem otrok od doma 
predvideni prihodki zmanjšali v tolikšni meri, da je potrebna sprememba Načrta dela za šolsko leto 
2020/2021. Prosila je za njegovo potrditev na dopisni seji Sveta staršev OŠ Rače, da se lahko izvajajo 
aktivnosti šolskega sklada.  
 
Rezultat glasovanja: 
21 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
 
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
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Predlog sklepa: Sklep 2  
 
Svet staršev potrjuje Poročilo o poslovanju Šolskega sklada OŠ Rače za leto 2020. 
 
Obrazložitev: 
Poročilo o poslovanju Šolskega sklada OŠ Rače za prejšnje leto obravnava svet staršev vsako leto po 
zaključku bilance. Poročilo v prilogi je včeraj predložila predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada 
OŠ Rače s prošnjo za obravnavo na dopisni seji. Poročilo je skrbno pripravljeno in primerno odraža velik 
trud članov upravnega odbora. 
 
Rezultat glasovanja: 
21 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
 
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 
 
Predlog sklepa: Sklep 3  
 
Svet staršev namesto predstavnice učiteljev Ane Kajzer za čas njene odsotnosti 
imenuje v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače nadomestno predstavnico Julijo 
Šošter. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi dolgotrajne odsotnosti učiteljice je potrebno imenovati nadomestno predstavnico 
učiteljev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače. 
 
Rezultat glasovanja: 
21 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
 
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 
 
Predlog sklepa: Sklep 4  
 
Svet staršev podpira pobudo ASSMOŠ za spremembo Odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, tako da v učilnicah ne bi bila več obvezna 
uporaba zaščitnih mask, kadar učenci sedijo v svojih klopeh z zagotovljeno 
varnostno razdaljo. 
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Obrazložitev: 
ASSMOŠ je pripravil pobudo za spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, tako da v učilnicah 
ne bi bila več obvezna uporaba zaščitnih mask, kadar učenci sedijo v svojih klopeh z zagotovljeno 
varnostno razdaljo. Predvideno je, da pobudo pošljejo naprej 19. 3. 2021, tako da bi jo strokovna skupina 
na ministrstvu lahko obravnavala pri odločanju o ukrepih, če bo zadeva glede na takratno epidemiološko 
situacijo še aktualna.  
 
Rezultat glasovanja: 
Od 21 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je bilo 20 glasov za predlagani sklep in 1 glas 
proti predlaganemu sklepu.  
 
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 
 
 
Zapisal: Aleksander Zidanšek 

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače 2020/21 
 
 
 
Rače, 18. 3. 2021 
 
 
V vednost:  

- Člani Sveta staršev OŠ Rače 
- Ravnatelj in pomočnici ravnatelja OŠ Rače 
- Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače 

 
Prilogi: 

- Načrt dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 2020/21 
- Poročilo o poslovanju Šolskega sklada OŠ Rače za leto 2020 


