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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ RAČE 

 

ki je potekala v sredo, 25.09.2013, s pričetkom ob 18.00 uri, v učilnici angleščine v 1. nadstropju 

OŠ Rače,  z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

1. Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 1. seje   

2. Določitev zapisnikarja in pregled izvedbe sklepov 5. seje Sveta staršev OŠ Rače, z dne  

11. 05. 2013 ter potrditev zapisnika 

3. Seznanitev s Pravilnikom o delovanju Sveta staršev OŠ Rače in s predstavniki sveta 

staršev v Svetu zavoda OŠ Rače 

4. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače (izvolitev predsednika in njegovega namestnika) 

5. Seznanitev z LDN šole in vrtca za šolsko leto 2013/2014  

6. Poročilo o delovanju šolskega sklada za šol. leto 2012/2013 in sprejem programa sklada 

za šol. leto 2013/2014 

7. Pobude in  predlogi z roditeljskih sestankov  

8. Aktualna problematika 

 

K 1  Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 1. Seje 
Sveta staršev OŠ Rače 
 
 

VODSTVO ŠOLE IME IN PRIIMEK PRISOTNOST PRAVICA ZA GLASOVANJE 

 RAVNATELJ Jožef Jurič DA NE 

ZAPISNIKAR do 5. 
Točke dnevnega 
reda 

Zavernik Marija DA NE 

Vrtec OŠ Rače Tina Ištvan DA NE 

Vrtec OŠ Rače Nina Brezner DA NE 

 

SKUPINA/ODDELEK  ČLAN SVETA  PRISOTNOST NAMESTNIK  PRISOTNOST 

KAPLJICE  Maja Borovnik  DA Barbara Rimele   

MEHURČKI  Barbara Sollero  DA Branka Lunežnik   

OBLAČKI  Klavdija Golobič 
Petek  

DA Patricija Vrzel   

SONČKI  Marina Koren 
Dvoršak  

DA Mateja Pivec   

SNEŽINKE  Maja Semenič  DA Tadeja Jesenek   

ZVEZDICE Anja Bauman Školjak DA Mirjam Mesarič  

MAVRICE Barbara Bradač DA Metka Mršnik  

LUNICE Dragan Jovanovič DA Saša Tkalec  

1. a  Anna Pihler  DA Vesna Repešek   



01_Zapisnik_SVET_STARŠEV-25_09_2013.doc , končni 
Stran 2 od 10 

 

1. b  Tomaž Seliškar  DA Olga Fekonja   

2. a  Primož Vidovič  DA Boštjan Alavančič   

2. b  Aleksander Zidanšek  Do 19.15, 5. 
točka 

Štefan Robič   

3. a  Borut Batagelj  DA Petra Jereb Medved   

3. b  Martina Arbeiter  DA Aleš Ješovnik   

4. a  Mihaela Brumen  do 20.30, 6. 
točka 

Boris Magdič   

4. b  Branko Ančevski  NE Tomaž Jelšek  NE 

5. a  Sibili Simonič  DA Mateja Kralj   

5. b  Sebastian Beranič  DA Sebatijan Polak   

6. a  Andrej Mandl  DA Barbara Jurički   

6. b  Majda Leva Krepfl  DA Jožica Gradišnik   

7. a  Mateja Lešnik  NE Simona Strnad 
Vogrin  

 

7. b  Andrej Kac  DA Zdenka Ferčič   

8. a  Alenka Mustafa  NE Mihaela Ekart   

8. b  Matej Repušič  DA Bruno Jereb   

9. a  Anita Kolednik  do 21.10, 7. 
točka 

Matejka Pigner 
Perko  

 

9. b  Milan Napast  do 20.30, 7. 
točka  

Danilo Napast   

 

Prvo sejo skliče g. ravnatelj in jo do izvolitve novega predsednika tudi vodi. Vse navzoče je g. 

ravnatelj lepo pozdravil. Ob pregledu prisotnosti smo ugotovili, da je od 26 predstavnikov staršev 

23 prisotnih. Odsotni so predstavniki 4. b, 7.a in 8.a. G. Repušič je opravičil predstavnico 8. a 

razreda go. Alenko Mustafa. 

Gospod ravnatelj predstavi dnevni red. G. Seliškar predlaga dopolnitev in pove, da se je v 

lanskem šolskem letu Svet staršev dogovoril, da bosta na dnevni red sej Sveta staršev vedno 

uvrščeni točki »Aktualna problematika v vrtcu« in »Poročilo o delovanju Aktiva svetov staršev 

mariborskih osnovnih šol« in da bo vsebine predstavil v okviru zadnje točke »Aktualna 

problematika in pri obravnavi LDN vrtca«. Prisotni so se strinjali s tem, da se ta problematika 

obravnava v točki 7 in 8.  

G. Seliškar predlaga tudi popravek v predlaganem dnevnem redu in sicer v t. 2, kjer je v predlogu 

dnevnega reda napačno zapisan datum 5. Redne seje Sveta staršev. Datum je potrebno popraviti 

iz 11.5.2013 na 23.05.2013.  

Predlog spremembe točk dnevnega reda, podan s strani g. Seliškarja, je v PRILOGI 1 tega 

zapisnika. 
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SKLEP ŠT 1: 

 Prisotni člani sveta staršev so soglasno potrdili predlog dnevnega reda. 

K 2  
Določitev zapisnikarja in pregled izvedbe sklepov 5. seje Sveta staršev OŠ Rače, z 
dne 23.05.2013 ter potrditev zapisnika. 
 

G. ravnatelj je prisotne seznanil s predlogom, da do izvolitve predsednika in njegovega 

namestnika piše zapisnik ga. Marija Zavernik. Po pregledu realizacije sklepov prejšnje seje in 

popravi datuma seje, so vsi člani (23 članov) z dvigom rok potrdili zapisnik prejšnje seje.  

 

SKLEP ŠT. 2:  

Starši so z dvigom rok potrdili zapisnik 5. redne seje Sveta OŠ Rače. 

(23 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 
K 3 
Seznanitev s Pravilnikom o delovanju Sveta staršev OŠ Rače in s predstavniki sveta 
staršev v Svetu zavoda OŠ Rače 
 

G. ravnatelj je prisotne seznanil s Pravilnikom o delovanj Sveta staršev OŠ Rače in predstavil 
vse tri predstavnike v Svetu zavoda OŠ Rače. Ti predstavniki so: g. Tomaž Seliškar, g. Borut 
Batagelj in g. Matej Repušič. 

 
K 4  
Konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače (izvolitev predsednika in njegovega 
namestnika) 
 

Predstavniki sveta staršev so se strinjali, da z javnim glasovanjem izberejo predlagane kandidate. 

Predlagani kandidati so bili: g. Milan Napast, ki je ob tej priložnosti zahvalil vsem za izkazano 

podporo, še posebej je omenil ga. Varl, ki je v lanskem šolskem letu, kot njegova namestnica, urejala 

zapisnike. Predlagani kandidatki sta bili še  ga. Klavdija Golobič Petek  in ga. Marina Koren Dvoršak. 

Gospod Milan Napast je od kandidature odstopil, drugi dve kandidatki pa sta se s kandidaturo 

strinjali. Obe sta bili soglasno potrjeni za predlagani funkciji. 

SKLEP ŠT. 3:  

Člani sveta staršev so soglasno izvolili gospo KLAVDIJO GOLOBIČ PETEK za predsednico, in gospo 

MARINO KOREN DVORŠAK za namestnico. 

 (23 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

Potrjena predsednica Sveta staršev ga. Klavdija Golobič Petek prevzame vodenje seje. Vodenje 

zapisnika od te točke naprej prevzame ga. Marina Koren Dvoršak.  
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K 5 
Seznanitev s predlogom LDN šole in vrtca za šolsko leto 2013/2014  
 

Ravnatelj OŠ Rače, g. Jožef Jurič, predstavi letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) OŠ Rače za 

šolsko leto 2013/2014. LDN je dostopen tudi na spletni strani OŠ Rače in so ga člani Sveta staršev 

dobili v pregled. S strani Sveta staršev ni bilo pripomb, razen s strani g. Seliškarja, predstavnika  

1. b v Svetu staršev in hkrati predstavnika staršev v Svetu zavoda OŠ Rače.  

Ravnatelj, g. Jurič, predlaga, da se pripravljen LDN sprejme. Pripombe g. Seliškarja se nanašajo 

delovanje Sveta staršev in na slovnične popravke pripravljenega LDN. G. Jurič meni, da ima OŠ 

Rače pripravljenega enega najboljših LDN na področju Maribora in okolice. 

G. Seliškar dopolni, da se pripombe, ki jih je le v vednost prejel ravnatelj, nanašajo na sejo Sveta 

zavoda in ne na sejo Sveta staršev, zato je pripomba ravnatelja nerelevantna in ni predmet 

današnje seje, vsebinske pripombe na vsebino LDN pa bo predstavil po ravnateljevi predstavitvi 

predloga LDN. 

Pripombe na predlog LDN, podane s strani g. Seliškarja, so v PRILOGI 2 tega zapisnika. 

G. Jurič predstavi predlog LDN po točkah.  

Ob 19.15 uri g. Aleksander Zidanšek, predstavnik 2. B zapusti sejo. 

Predsednica Sveta staršev, ga. Klavdija Golobič Petek, povabi udeležence seje k razpravi.  

G. Seliškar poda naslednja vprašanja in mnenja: Na osnovi česa se je OŠ Rače odločila za 

ponudnika za izvedbo plesnih delavnic, ki stane vsakega starša otroka 6 EUR/mesec? Meni, da je  

cena visoka, kljub visoki kakovosti delavnice. Marsikdo od  staršev ne upa povedati, da ne zmore 

plačati stroška drugih obšolskih, nadstandardnih dejavnosti, npr. izlet v London, plesne 

delavnice. Ga. Brumen predlaga izvedbo anonimne ankete pred odločitvijo razreda za ekskurzijo. 

Pri tem želi opozoriti, da predstavniki v Svetu staršev zaradi napačno posredovane informacije na 

roditeljskem sestanku o tem, da so do subvencije za prehrano upravičeni le socialno najbolj 

ogroženi otroci, seznanijo starše otrok v svojih oddelkih, da so do polne subvencionirane malice 

upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ne presega 53 % 

neto povprečne plače v RS, in ne samo otroci iz socialno šibkih družin.  

Naslednje mnenje se nanaša na eAsistent-a. G. Seliškar se sprašuje, če se straši zavedajo pasti te 

aplikacije. Moramo se zavedati pozitivnih in negativnih strani, torej prednosti in slabosti 

eAsistent-a. Predlaga sklep, da se izvede  delavnica za starše za vrano delo z internetom in 

eAsistent-om.  

Meni tudi, da vizija šole ni zastavljena dovolj celovito. LDN OŠ Rače je sicer pripravljen dobro, je 

boljši po kakovosti od mnogih LDN-ov, izdelanih na drugih šolah. Meni tudi, da bi bilo potrebno 

razširiti vizijo šole vsaj še s spodbujanjem kritičnega odnosa do okolja, spodbujanjem 
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samozavesti in odgovornosti pri učencih in učiteljih, spodbujanje ustvarjalnosti in 

samoiniciativnosti in povečevanjem pripadnosti šoli in kraju. 

G. Seliškar pogreša pripadnost šoli s strani staršev in otrok. Nizka pripadnost se kaže tudi preko 

slabe udeležbe na pikniku, kjer smo pogrešali predvsem starše in otroke višjih razredov, pa tudi 

učitelje.  

G. Seliškar predlaga sledeče sklepe:  

1. Šola naj organizira delavnico/okroglo mizo za starše glede varne uporabe eAsistent-a.  

2. Predlaga, da se LDN v prihodnje pošlje članom Sveta staršev vsaj 1 teden pred datumom 

sklicane seje. Predstavniki lahko potem vsebino pregledajo doma, na seji pa se razpravlja o 

vsebini LDN in pripombah predstavnikov na predlog LDN. 

Namestnica ravnatelja, ga. Zavernik Marija, pove, da se denar namensko zbira oz. se varčuje za 

večje stroške nadstandardnih dejavnosti preko celega leta. Meni, da bi z željo in zagonom lahko 

uspeli poslati vse otroke v London. Veliko otrok verjetno nikoli ne bo dobilo možnosti, da še kdaj 

v življenju potuje v London. 

G. Seliškar pove, da se je anonimna anketa o uporabi/nakupu pleničk v vrtcu pokazala za zelo 

dobro potezo. Samo en (1) starš je v anketi zapisal, da želi določeno znamko pleničk. Ostalim 

staršem je bilo vseeno. 

Namestnica ravnatelja, ga. Zavernik Marija, pove, da se denar namensko zbira oz. se varčuje za 

večje stroške obšolskih dejavnosti. Meni, da bi z željo in zagonom lahko uspeli poslati vse otroke 

v London. Večina otrok verjetno nikoli ne bo dobila možnosti, da še kdaj v življenju potuje v 

London. 

G. Seliškar poudari, da je podal predloge. Zavedati se moramo, da se prispevki v Šolski sklad 

močno zmanjšujejo.  

G. Jurič poda obrazložitev glede eAsistenta. eAsistent je odločitev učiteljskega zbora. Učitelji so z 

njim zadovoljni, ne želijo preiti ponovno na star sistem. Glede eAsistenta pove, da se lahko 

izvede delavnica za starše.  

Kar se tiče plesne dejavnosti, je bila le ta s strani staršev dobro sprejeta. Šola izbere tistega 

izvajalca, ki je najbolj ugoden. Svet staršev pa lahko seveda poda predlog za izbiro drugega 

izvajalca. G Jurič podpira izvedbo anonimne ankete glede nadstandardnih aktivnosti.  

Glede vizije šole, je vizija takšna, kot je zapisano v LDN-u. Nekatere stvari v LDN-u niso zapisane, 

se pa izvajajo. 

 

Predsednica Sveta da v glasovanje naslednje sklepe: 

 

SKLEP ŠT. 4 

Svet staršev predlaga vodstvu OŠ Rače, da se najkasneje do konca koledarskega leta 2013 
izvede delavnico/predavanje na temo eAsistenta (seznanitev, varna uporaba…). 
(15 DA, 3 NE, 3 vzdržani) 



01_Zapisnik_SVET_STARŠEV-25_09_2013.doc , končni 
Stran 6 od 10 

 

 

SKLEP ŠT. 5 

Vodstvo OŠ Rače posreduje predlog LDN za šolsko leto 2014/2015 v skladu z veljavnim 
Pravilnikom o delovanju Sveta staršev osnovne šole Rače in se ga podrobno na 1. redni seji 
Sveta staršev za šolsko leto 2014/2015 ne predstavlja. 
(18 DA, 2 NE, 1 vzdržani) 

 

SKLEP ŠT. 6 

V oddelkih OŠ Rače se za večdnevne ekskurzije izvede anonimna anketa. V kolikor se večina 
staršev z ekskurzijo strinja, se aktivnosti nadaljujejo.  
(18 DA, 2 NE, 1 vzdržani) 

 

S tem so sklepi št. 2, 3 in 4 potrjeni. 

Ga. Tina Ištvan predstavi LDN enote Vrtec Rače. Predstavila je predvsem spremembe glede na 

predlog, ki smo ga starši prejeli ob sklicu. 

Ga. Ištvan predlaga, da se imenuje oseba, ki bo sklicala prvi sestanek predstavnikov staršev 

vrtčevskih skupin v Svetu staršev OŠ Rače. V skupini se oblikujejo vprašanja, predlogi ipd., ki se 

kasneje predstavijo vodstvu zavoda in Svetu staršev OŠ Rače.  

G. Seliškar se javi, da skliče prvi sestanek predstavnikov skupin v vrtcu. 

Ga. Bradač predlaga, da se najmlajše skupine v vrtcu ne bi združevale dva krat (2x) v enem 

dnevu. Predlaga, da se vsaj tiste skupine jasličnih oddelkov, kjer so otroci v prvič v vrtcu, vsaj en 

(1) mesec od začetka šolskega leta, ne bi izpostavljale nenehnemu menjevanju osebja, selitvi 

skupin ipd. Takšne spremembe so za najmlajše zelo stresne in porabijo še več časa, da se 

privadijo na življenju v vrtcu in na novo okolje. 

Popoldan je za eno (1) vzgojiteljico zelo stresno, če mora sama skrbeti za tolikšno skupino otrok, 

različnih starostnih obdobij, z različnimi potrebami. 

Ga. Bradač pove, da si tudi starši otrok, ki napredujejo v višje skupine, želijo spoznavne dneve oz. 

dneve odprtih vrat z novimi vzgojiteljicami, saj so tudi ti otroci izpostavljeni novemu okolju 

(igralnicam), novim vzgojiteljicam, novim otrokom v skupini. Straši želijo tudi pravočasne 

informacije o oblikovanju novih skupin. O razporeditvi v nove skupine za novo šolsko leto so bili 

starši seznanjeni šele prvi šolski dan.  

Ga. Ištvan pojasni, da objava seznamov na oglasnih deskah ni več dovoljena. V prihodnosti bodo 

obveščanje staršev popravili in obvestila poslali pravočasno. 

Ga. Marina Koren Dvoršak poda predlog, da se imena otrok skrijejo pod šiframi. Na ta način bi 

lahko objavili sezname s skupinami in bi bili hkrati varovani vsi osebni podatki otrok. 
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G. Seliškar pove, da je v LDN vrtca  zapisano da: "Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec 

pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom ter v času počitnic", vendar se v nobenem 

primeru ne sme preseči predpisanih normativov glede števila otrok v skupinah.  

Otroci se preveč zadržujejo v ograjenem prostoru na terasah, se premalo gibljejo na prostem. V 

starem vrtcu so bili v popoldanskem času otroci ob lepem vremenu vedno zunaj in smo jih starši 

prevzemali na zunanjem igrišču. Nadalje g. Seliškar odpre vprašanje peskovnika za otroke v vrtcu. 

Pove, da so starši pripravljeni sami priskočiti na pomoč in narediti peskovnik ob igralih, če bo to 

omogočilo, da se bodo otroci v popoldanskem času več zadrževali zunaj.  

Vodstvo šole pojasni, da imajo težave z obstoječimi kadri oz. nimajo možnosti financiranja 

dodatnega osebja. Otroci se dopoldan gibljejo na prostem, ob igralnicah imajo na voljo tudi 

peskovnik. Popoldan, ko se skupine združujejo, pa je otrokom na voljo ena (1) vzgojiteljica, ki 

otroke najlažje nadzira in skrbi zanje, če so v ograjeni terasi. Na ta način je zagotovljena tudi 

varnost otrok, ki je najpomembnejša. Vodstvo šole je iskalo različne možnosti, kako bi zagotovili 

dve (2) vzgojiteljici tudi v popoldanskem času. Letošnja situacija je boljša od lanske, saj je druga 

vzgojiteljica letos na voljo do 14.30 ure.  

Predstavniki predlagajo, da se vključijo v pomoč pri varstvu praktikantje, ki študirajo predšolsko 

vzgojo, morda tudi učenci devetih (9.) razredov v sklopu izbirnih vsebin.  

Vodstvo šole pojasni, da bi bila pomoč dobrodošla, vendar navedene skupine ljudi ne morejo 

samostojno opravljati teh nalog oz. so pri tem zelo omejene. Vodstvo šole bo še iskalo druge 

možnosti, kako zagotoviti dve vzgojiteljici v popoldanskem času, vendar je trenutno ne vidijo. 

Go. Bradač zanima, na osnovi česa se je OŠ Rače odločila za izvajalca Šole za starše. 

Ga. Ištvan na zadnje vprašanje odgovori, da so se za izvajalca odločili na osnovi odličnih izkušenj. 

Ta dejavnost je plačljiva v celoti s strani staršev in sicer znaša celoten strošek izvedbe 5 delavnic 

2400 EUR, kar pri 40 udeležencih, kolikor je zgornje število udeležencev, znaša 60 EUR na 

udeleženca oz. 12 EUR na srečanje.  

SKLEP ŠT. 7 

Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu LDN OŠ Rače s prilogo LDN Vrtca pri OŠ Rače. 
 (21 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

Sejo Sveta staršev ob 20.30 zapustita Mihaela Brumen in Milan Napast. 

 
K 6  
Poročilo o delovanju šolskega sklada za šol. leto 2012/2013 in seznanitev s 
programom Sklada za šolsko leto 2013/2014 
 
Ga. Klavdija Golobič Petek predstavi poročilo o delovanju Šolskega sklada. Poročilo je na voljo 

članom Sveta staršev na spletni strani OŠ Rače 

(http://www.osrace.si/images/datoteke/sklad/PorociloSS2012_2013.pdf). Na poročilo ni pripomb. 
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V nadaljevanju je ga. Klavdija Golobič Petek predstavila program Šolskega sklada za leto 

2013/2014 (http://www.osrace.si/images/datoteke/sklad/ProgramSklada_2013_14.pdf). Hkrati se 

zahvali vodstvu šole, vsem zaposlenim v šoli in vrtcu in staršem za pomoč pri izvedbi 

dobrodelnega piknika. Še enkrat pove, da so na pikniku pogrešali otroke višjih razredov in 

njihove starše. Tiste družine, ki pa so bile prisotne na pikniku, so prispevale skupaj s prispevkom 

PGD Rače skupaj več kot 900 EUR.  

Predstavniki v Svetu staršev predlagajo Upravnemu odbor Šolskega sklada, da o aktivnostih 

obveščajo krajane tudi preko spletne strani OŠ Rače. Podatka o pikniku na spletni strani OŠ Rače 

ni bilo. Morda tudi zato nekatere  družine niso prišle. 

Ga. Golobič Petek pojasni, da so pisna vabila prejeli vsi otroci, v šoli in v vrtcu. Nekateri otroci 

svojih staršev o pikniku niso obvestili oz. jim vabila niso pokazali. 

G. Jurič dopolni, da je z udeležbo na pikniku zadovoljen. Je pa res, da je piknik potekal v času 

trgatev in so bili nekateri iz tega razloga odsotni. 

Ga. Klavdija Golobič Petek prosi, da predstavniki v Svetu staršev poročajo v svojim 

oddelkih/skupinah o delovanju sklada in povabijo starše otrok k sodelovanju. Delovanje sklada 

temelji na prostovoljstvu. 

SKLEP ŠT. 8 

Svet staršev je seznanjen s poročilom o delu Šolskega sklada za šolsko leto 2012/2013 in 
programom Šolskega sklada za šolsko leto 2013/2014. 
 (19 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

K 7  
Pobude in  predlogi z roditeljskih sestankov 
 
Ga. Marina Koren Dvoršak prosi vodstvo šole, da do naslednje seje Sveta staršev pridobi 

podatek, koliko se v jedilnike šolske prehrane vključuje ekoloških živil in če se spoštujejo 

predpisani normativi.  

G. Seliškar dopolni, da je tudi v tem letu ponovno prejel pripombe staršev vrtca na preveč 

predpripravljenih in predpakiranih živil oz. surovin na jedilniku v vrtcu.  

G. Jurič poda odgovor, da bodo vprašanje preverili. Se pa šola drži javnega naročila. 

Starši so naslovili na Svet staršev vprašanje, zakaj ni jutranje varstvo v šoli več neplačljivo.  

G. Jurič pojasnjuje, da je z letošnjim šolskim letom jutranje varstvo res postalo plačljivo in sicer 

8,00 EUR/mesec na otroka. Morebitno sofinanciranje iz občine bi bilo možno šele naslednje leto 

ob pripravi in sprejemu novega občinskega letnega proračuna. Plačilo se zaračuna tistim staršem, 

ki za otroka zjutraj nimajo varstva. Če starš otroka pripelje v šolo po 7.30 uri, se to ne plača. 

Starši prvošolcev so podali na vodstvo šole pripombo, da 1. roditeljski sestanek ni bil sklican ob 

ustrezni uri oz. da čas, ki so ga imeli na voljo za sestanek znotraj oddelka, ni bil zadosten. Ena (1) 
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ura ni dovolj, da bi učitelji lahko predstavili vse aktivnosti, pomembne podatke glede učnega 

procesa in da bi lahko starši postavili vsa svoja vprašanja. Starši predlagajo, da se jim v bodoče v 

prvih razredih omogoči vsaj pol ure daljši roditeljski sestanek.  

Eden od staršev v organizacijskem odboru valete za učence, ki so v šolskem letu 2012/13 

zaključili šolanje, je poslal na g. Seliškarja pismo o nezadovoljstvu nad govorom ravnatelja na 

zaključni valeti. G. Seliškar je pismo v celoti prebral (priloga 3), imena pošiljatelja pa ni razkril 

(PRILOGA 3). Pove tudi, da se mu sprememba glede izvedbe valete s strani šole zdi dobra, vendar 

pa se nikakor ne strinja z načinom, na kakršnega je bila sprememba argumentirana s strani 

ravnatelja in da bi bil, če ne bi prejel pisma, ki ga je prebral, prepričan, da je bila valeta v 

preteklem šolskem letu prava katastrofa. 

Ga Kolednik pove, da so starši devetošolcev spremembo sprejeli in da na predlagano izvedbo 

valete ni pripomb. 

Starši so na Svet staršev poslali pripombo, da so porcije hrane za prvošolce in devetošolce enake. 

Mamica enega od otrok je povedala, da so priloge (cmoki) po številu kosov na krožniku enake, 

kar ni logično glede na starost/velikost otroka in glede na ceno, saj starši otrok v višjih razredih 

plačajo za obrok več, kot starši otrok v nižjih razredih. 

Ga. Zavernik odgovarja, da obroki hrane ustrezajo normativom in da otroci v višjih razredih, ki so 

še lačni, vedno lahko pridejo po več hrane. Veliko otrok živi v socialni stiski, zato jim dodatnih 

porcij ne zavrnejo. Otroci nekatero hrano tudi zavračajo in se je  potem veliko zavrže. 

Starše zanima tudi, kdaj se bo izdelala nadstrešnica za kolesa. Stojalo za kolesa več ne ustreza 

kolesom, ki so uporabi, saj so reže za kolesa enostavno preozke. 

Vodstvo šole odgovarja, da vedo, da bi nadstrešek morali izdelati, vendar za to ni predvidenih 

sredstev. Podpirajo predlog in bodo iskali možnosti, kako ga izvesti. 

Starši 3. A razreda prosijo vodstvo šole, da naredi izjemo in omogoči ponovno odprtje tretjega 

vhoda. Otroci v tretjih razredih nimajo omaric, copate nosijo domov. Pot do učilnic je dolga, v 

slabem vremenu starši čez celo šolo nosijo umazanijo, blato iz čevljev. Še posebej v zimskem 

času. Razrednik je privolil, da bi po prihodu otrok redno zaklepal vrata 3. vhoda.  

Vodstvo šole pojasni, da bodo premislili o predlogu. Pogovorili se bodo tudi z razrednikom. Na 

prvem mestu pa je varnost otrok. Vhod je bil zaprt iz varnostnih incidentov, saj so v lanskem letu 

vlomilci vlomili v prostore Občine. 

Vodstvo šole pove, da je potrebno imenovati še predstavnika Sveta staršev v komisijo za šolsko 

prehrano. Predstavniki Sveta staršev predlagajo imenovanje ga. Marine Koren Dvoršak. 

SKLEP ŠT. 8 

Svet staršev imenuje go. Marino Koren Dvoršak kot predstavnico staršev v Komisiji za šolsko 
prehrano za šolsko leto 2013/2014. 
 (19 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 
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Ga. Anita Kolednik zapusti sejo ob 21.10 uri. 

K 8 
Aktualna problematika 
 
G. Seliškar predstavi Aktiv Svetov staršev mariborskih osnovnih šol. Pove, da so na zadnji seji 

Aktiva gostili predstavnico Mestne občine Maribor, zadolženo za osnovno šolstvo, na predzadnji 

seji pa generalnega sekretarja MIZŠ. Delovanje Aktiva ocenjuje kot koristno in pozitivno. 

Predlaga, da se na spletni strani OŠ Rače na podstrani Sveta staršev doda povezava na omenjeni 

Aktiv (http://aktivssmos.wordpress.com/), kjer so dostopni vsi zapisniki sestankov. 

G. Seliškar člane Sveta staršev seznani, da je glede problematike določitve cen programov v vrtcu 

OŠ Rače v šolskem letu 2012/2013 in neizpolnjevanja kadrovskih normativov naslovil vprašanje o 

zakonitosti na MIZŠ (PRILOGA 4).  

 

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 

 

Zapisnik zapisali: 

 

Do 5. točke: Marija Zavernik  

 

Od 5. točke: Marina Koren Dvoršak  

  Predsednica Sveta staršev OŠ Rače 

Klavdija Golobič Petek 

 

PRILOGE K ZAPISNIKU 

Priloga 1: Predlog spremembe točk dnevnega reda (g. Seliškar) 

Priloga 2: Pripombe na predlog LDN za obravnavo na 4. Seji Sveta zavoda OŠ Rače (g. Seliškar) 

Priloga 3: Pismo starša glede izvedbe valete v preteklem šolskem letu  

Priloga 4: Dopis MIZŠ glede določitve cen programov vrtca in neupoštevanje normativov 

 

 


