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Svet staršev OŠ Rače 

OSNOVNA ŠOLA RAČE 
 

Grajski trg 1, 2327  RAČE Davčna številka: 97890898 

 Matična številka: 5085292 

 07. februar 2014 

 

 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ RAČE, 

ki je potekala v četrtek, 30.01.2014, s pričetkom ob 17.00 uri, v učilnici ANG 3,  z 

naslednjim predlogom dnevnega reda: 

1. Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 2. seje SSt 
2. Določitev zapisnikarja 
3. Pregled izvedbe sklepov 1. seje SSt in potrditev zapisnika 
4. Zaključno poročilo Upravnega odbora Šolskega sklada za mandatno obdobje 2012-

2014 
5. Volitve 4 članov Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS) s strani 

staršev, seznanitev s tremi predlaganimi predstavniki šole in imenovanje novega 
UO ŠS 

6. Aktualna problematika v Vrtcu Rače (poročilo in predlogi sklepov zadnjih dveh 
sestankov predstavnikov staršev vrtca) 

7. Imenovanje predstavnika staršev in njegovega namestnika v Komisijo za sprejem 
otrok v Vrtec pri OŠ Rače 

8. Poročilo predstavnikov staršev s 4. redne in 1. izredne seje Sveta zavoda OŠ Rače 
9. Vzgojni in razvojni načrt šole in vrtca, pomen sodelovanja staršev in SSt pri 

nastajanju,  oblikovanju in sprejemanju obeh dokumentov in pomen sodelovanja 
staršev pri doseganju zapisanih ciljev 

10. Poročilo o delovanju komisije za šolsko prehrano 
11. Sodelovanje SSt v postopku izbire ravnatelja 
12. Povezovanje in sodelovanje Svetov staršev OŠ Fram in OŠ Rače 
13. Poročilo o delovanju Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol 
14. Določitev termina 3. seje SSt (predlog: četrtek, 13. 3. 2014, ob 17.00 uri) 
15. Razno 

 
Na začetku je ga. Klavdija Golobič Petek imela govor ob žalostni novici, da nas je po kratki, 
a hudi bolezni, za vedno zapustil Milan Napast, dolgoletni član Sveta staršev in v lanskem 
šolskem letu tudi predsednik Sveta staršev OŠ Rače. Prisotni smo  mu posvetili minuto 
molka, v njegov spomin je vso sejo gorela tudi sveča.  
 
Nato se je ga. Klavdija Golobič Petek opravičila in sejo za 10 minut zapustila. Vodenje je 
prevzela podpredsednica Sveta staršev Marina Koren Dvoršak.  
 
K 1 
Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda 2. seje SSt.  
 
Prisotnih je 16 članov.  

 
Marina Koren Dvoršak: Prisotnih je 16 članov. Svet staršev je sklepčen. Ali ima kdo kakšen 
predlog za dopolnitev dnevnega reda? 
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PRILOGA 1: Lista prisotnih. 

 
Tomaž Seliškar je predlagal dopolnitev dnevnega reda 2. seje SSt, zaradi dogajanja v zvezi z 
izplačilom tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Predlagana je bila kot 3a točka »Izplačilo 
tretje četrtine plačnih nesorazmerij in morebitne negativne posledice na vsebino vzgojno-
izobraževalnega dela šole in vrtca«. 
 
SKLEP ŠT.1:  

V dnevni red se pod točko 3a  doda »Izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij in 
morebitne negativne posledice na vsebino vzgojno-izobraževalnega dela šole in vrtca«.  
 
Prisotni člani so soglasno potrdili razširitev dnevnega reda.  
(16 DA, 0 NE, 0 vzdržan) 

 
Ob 17.06 se je seje udeležil g. Boris Magdič, predstavnik 4.a razreda.  
 
K2  
Določitev zapisnikarja 
 
Zapisnik piše ga. Barbara Bradač, predstavnica skupine Mavrice, do točke št. 6, nato 
zapisnik nadaljuje ga. Marina Koren Dvoršak.  
 
K3 
Pregled izvedbe sklepov 1. seje SSt in potrditev zapisnika 
 
Sklepe je prebrala ga. Marina Koren Dvoršak. Večinoma so bili realizirani, razen sklepa 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…).« 
 
Ravnatelj Jožef Jurič: Nismo še izvedli delavnice, ampak bomo. Ravnatelj je predlagal 
podaljšanje roka do konca marca 2014.  
 
SKLEP ŠT. 2:   

Ker predstavitev e-Asisteta za starše  še ni bila izvedena, prestavljamo rok za izvedbo 
predavanja/delavnice na temo e-Asistenta do konca marca 2014. 
(18 DA, 0 NE, 0 vzdržani)  

 
Marina Koren Dvoršak: Glasujemo in potrjujemo zapisnik 1. seje SSt. 
 
SKLEP ŠT. 3:   

Starši so z dvigom rok potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta OŠ Rače za šolsko leto 
2013/2014.  
(18 DA, 0 NE, 0 vzdržani)  

 
Vrne se ga. Klavdija Golobič Petek. Prisotnih je 19 članov. 
 
3.a. Ravnanja šole pri izplačilu tretje četrtine plačnih nesorazmerij 
 
Tomaž Seliškar: Prosim za pojasnila glede ravnanja šole pri izplačilu tretje četrtine plačnih 
nesorazmerij v skladu z navodili MIZŠ in predvsem pojasnila glede morebitnih posledice na 
izvajanje programa šole in vrtca v skladu z LDN, če bo breme izplačil država v celoti 
prenesla na šolo. 
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Torej, kako bo šola ravnala in kako bo to vplivalo na program? 
 
Ravnatelj Jožef Jurič: Gre torej za poplačilo razlike v plači in sicer se to tiče vseh javnih 
uslužbencev, ne samo šolnikov. Problem je nastal, ker je minister za izobraževanje, znanost 
in šport izdal navodilo, da šole to tretjo četrtino moramo izplačati, denarja pa nam država 
za-to ne da. Prvi obrok mora biti izplačan do konca februarja 2014, naslednji pa do konca 
januarja 2015. Izplačati moramo okoli 26 tisoč evrov. Z ministrstvom potekajo intenzivni 
pogovori. Naše predstavnike-ravnatelje je na pogovor je sprejel dr. Andrej Pikalo s svojo 
ekipo. Predstavili smo naše nasprotovanje in utemeljene pomisleke v zvezi z zakonitostjo 
ravnanja, če bi upoštevali navodila okrožnice z dne 16.1.,minister nam je prisluhnil in 
obljubil, da bo odgovore ministrstva na naše predloge odgovoril do 31.1.2014. Prav tako je 
Skupnost občin poslala na ministrstvo odprto pismo.  
Mi nekaj sredstev imamo, ker nam je ministrstvo izplačevalo boleznine do 30 dni, ki jih 
sicer ne izplačuje. Lahko bomo realizirali izplačila, vendar ne na račun otrok. Nismo bili 
potratni. Vedeli smo, da bo do tega prišlo. Program bomo izpeljali, kot smo ga sprejeli. Rok 
za oddajo zahtevkov je do 3.februarja. Podatke, koliko sredstev potrebujemo za izplačilo 
tretje četrtine bomo pripravili za, obvezno pa moramo še izpolniti, koliko denarja nam 
primanjkuje. V program ne bomo bistveno posegali, da bodo zaposleni dobili plačano, kar 
jim pripada. Nekaj bomo morali riskirati, ne bo pa šlo na račun programa. Torej, denarja ne 
smemo vzeti iz fondov, ki so namenjeni učencem ali izobraževanju.  
 
Tomaž Seliškar: Predlagam sklep, da šola ne sme posegati v sredstva šolskega sklada in v 
programe namenjene otrokom. S tem bi dali starši jasno podporo šoli. Po zakonu mora 
sredstva v skladu z 81. členom ZOFVI za plače zagotavljati državni proračun. Starši ne bi 
smeli dopustiti, da gre odprava plačnih nesorazmerij v škodo programa, ki je namenjen 
našim otrokom.  
 
Barbara Bradač: Koliko sredstev vam bo zmanjkalo?  
 
Ravnatelj Jožef Jurič: Ni važno na koncu. Odvisno bo. Zategnit se mora pas. Kar je 
predlagal g. Seliškar je s strani šole izvedljivo. Čeprav meni nič ne koristi, če mi svet staršev 
da podporo. Moralno pa je vredu.  
 
Klavdija Golobič Petek: So ta naša sredstva iz šolskega sklada varna? 
 
Ravnatelj Jožef Jurič: Seveda so varna. Ta zadnje bi bilo, da bi si denar od otrok in socialnih 
izposojali.  
 
Seji se je pridružila ga. Simona Strnad Vogrin. Prisotnih je 18 članov. 
  
Irena Markovič: Se mi zdi pa prav, da se to javno pove, glede šolskega sklada. Da so 
sredstva varna in da so na varnem mestu. 
 
Ravnatelj Jožef Jurič: To je svetinja. Lahko pa bi od zgoraj kaj prišlo.  
 
Tomaž Seliškar: Zato predlagam ta sklep.  
 
Ravnatelj Jožef Jurič: Lahko popolnoma zaupate. 
 
Tomaž Seliškar: Ne dvomim. Ampak da je varovalka. Na ta način tudi protestiramo proti 
načinu izplačila, ki ga zahteva ministrstvo. 
 
Klavdija Golobič Petek: Prav je, da smo s tem seznanjeni vsi.  
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SKLEP ŠT. 4 

Starši zahtevamo, da se za odpravo plačnih nesorazmerij ne koristi denarja iz šolskega 
sklada, namenskih sredstev za dejavnosti za učence in za šolske ekskurzije, da se ne 
posega v sredstva, ki so namenjena za izobraževanje učiteljev in v namenska sredstva 
občine.   
(19 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

  
K4  
Zaključno poročilo Upravnega odbora Šolskega sklada za mandatno obdobje 2012-2014 
 
Klavdija Golobič Petek: 13. februarja se Upravnemu odboru Šolskega sklada izteče 
dvoletno mandatno obdobje, ki ste nam ga podelili na Svetu staršev. Danes bomo izbirali 
nov upravni odbor šolskega sklada. Finančno poročilo smo oddali na prvi seji SSt v prilogi. 
Jeseni je bil izveden še piknik, decembra pa dobrodelni koncert, kjer so sodelovali 
osmošolci OŠ Rače in vrtec.  
 
Tomaž Seliškar: Zaključno poročilo bomo pripravili do izteka mandata, to je do 14. 
februarja. Izpostavljam, da sem zelo hvaležen računovodji šole Benjaminu Peršuhu, ki 
natančno spremlja stanje.  
 
Okvirno stanje:  
Prihodki v letu 2013 za vrtec in šolo: 16 tisoč evrov 
Odlivi za šolo: 5000 evrov, vendar še niso upoštevani vsi odlivi, torej plesne delavnice itd...  
Končno stanje 31.12. 2013 za šolo je nekaj več kot 11.000 EUR. Do konca šolskega leta je 
predvidenih še za približno 2000 evrov odhodkov za šolo. 
 
Za vrtec je neporabljenih 4321 evrov.  
 
Donacije: 1400 evrov 
Prihodki: 814 evrov piknik, 1200 EUR od koncerta, polovica gre za ekskurzijo osmošolcev, 
233 evrov je zbral vrtec na stojnicah v času božično novoletnih praznikov, 500 EUR od 
društva »Toti Lisjak« za mamo za pokritje stroškov v vrtcu zaradi izrednih družinskih 
okoliščin, 1400 EUR donacije podjetij 
Skupaj zbranih okoli 4000 evrov od septembra do decembra 2013.  
 
Zahvaljujem se vsem donatorjem, vsem staršem in podjetjem, ki pa so prav tako večinoma 
povezana s starši, saj so starši ali zaposleni ali lastniki v podjetjih, ki so donirala sredstva.  
 
SKLEP ŠT. 5 

Zaključno finančno poročilo Šolskega sklada za leto 2013 bo posredovano vsem 
predstavnikom Sveta staršev z iztekom mandata.  
(19 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 
K 5 
Volitve 4 članov Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS) s strani staršev, 
seznanitev s tremi predlaganimi predstavniki šole in imenovanje novega UO ŠS 
 
Klavdija Golobič Petek: Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, njegov mandat traja dve leti. Sklad deluje po sprejetih pravilih. Njegova naloga je 
bdeti nad gospodarnim in odgovornim poslovanjem sklada, skrbeti za promocijo Sklada in 
aktivno pridobivati donatorska sredstva. 
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V Upravni odbor Šolskega sklada so bili na 2. sestanku Sveta staršev v šolskem letu 
2011/12, ki je bil 14.2.2012, ali naknadno zaradi odstopa posameznih članov,  za obdobje 
dveh let imenovani: 

• Klavdija Golobič Petek, predsednica, predstavnica staršev 
• Barbara Jurički, podpredsednica, predstavnica staršev 
• Irena Marković, članica, predstavnica šole 
• Ivanka Fingušt, članica, predstavnica šole 
• Nina Brezner, članica, predstavnica vrtca 
• Natalija Varl, članica, predstavnica staršev 
• Tomaž Seliškar, član, predstavnik staršev 

 
Ivanka Fingušt je bila zaradi bolezni že leto dni odsotna in njeno mesto je zapolnila 
podravnateljica šole Marija Zavernik, za kar smo ji zelo hvaležni.  
 
Premislite in predlagajte kdo bi lahko bil in prevzel naloge v upravnem odboru šolskega 
sklada. 
 
Maja Semenič: Glede na to, da ste v obstoječi sestavi že dve leti in da ste v tem času 
marsikaj pozitivnega naredili, tudi veliko več denarja je priteklo, predlagam, da članom 
podaljšamo mandatno obdobje.  
 
Ravnatelj Jožef Jurič: Z delom Šolskega sklada in našim sodelovanjem sem zadovoljen in 
predlagam da sodelujete dalje.  
 
Klavdija Golobič Petek: Čeprav gospe Varl nocoj ni tukaj se strinja s podaljšanjem.  
 
Tomaž Seliškar: Če ima kdo željo sodelovati, naj pove. Čeprav smo se na začetku malo 
lovili, smo se veliko naučili.  
 
Klavdija Golobič Petek: S strani šole je tukaj gospa Irena Markovič. Najlepša hvala, da 
poleg vseh dejavnosti v šolskem in obšolskem življenju še sodelujete pri Šolskem skladu. 
Najlepša hvala tudi gospe Zavernik.  
 
Irena Markovič: Želim si, da bi si starši po razredni skupnosti vzeli čas in spregovorili o 
šolskem skladu. Vsako leto je treba poudarjati, da gre tu denar za socialno šibke. Ko ste v 
bližini s starši, se vam morda bolj odprejo kot uradno. Naj pridejo k nam. Hudo je, ker 
nekateri starši, ki so res na robu se včasih ne upajo odpreti. Bili smo dve leti izredno dobra 
skupina, sicer s turbulencami, ki pa so potrebne, da pride do kvalitete. Ko organiziramo 
dogodke, dejavnosti, se jih udeležite in se priključite, tako tudi raste zaupanje v Šolski 
sklad.  
 
Člani Sveta staršev smo seznanjeni s tremi predlaganimi predstavniki šole in sicer Irena 
Markovič, Janja Pučko in Nina Brezner.  
 
SKLEP ŠT. 6 

Svet staršev imenuje Upravni odbor Šolskega sklada v sestavi: Klavdija Golobič Petek, 
Barbara Jurički, Irena Marković, Janja Pučko, Nina Brezner, Natalija Varl in Tomaž 
Seliškar, ki svoj mandat nastopi 14.2.2014. 
(19 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 
Seje se je udeležil g. Ančevski. Prisotnih je 20 članov. 
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Vodenje zapisnika nadaljuje ga. Marina Koren Dvoršak.  
 
K6 
Aktualna problematika v Vrtcu Rače (poročilo in predlogi sklepov zadnjih dveh sestankov 
predstavnikov staršev vrtca) 
 

G. Seliškar predstavi sklepe 1. Sestanka predstavnikov staršev v vrtcu. Straši so izpostavili 

vprašanje predpripravljene hrane. Kuhar vrtca je za celoten jedilnik naredil pregled, katere 

jedi so bile predpripravljene. Ugotovili smo, da teh jedi ni veliko, med njimi npr. orehovi 

štruklji, ki so bili na jedilniku 1 x v mesecu. Če bi kuhinja v vrtcu to jed pripravila sama, bi za 

sestavine porabili bistveno več denarja, kot je bila cena dobavitelja. Jedilnik je pester in 

kakovosten. 

Ravnatelj, g. Jurič pove, da šola po novem mleko odkupuje pri lokalnem kmetu, želijo pa si 

tudi zelenjave iz bližnje okolice, tudi druga živila npr. krompir iz Rač.  

g. Seliškar nadaljuje s predstavitvijo. Starši so naslovili na vodstvo vrtca vprašanje glede 

dodatnih aktivnosti v vrtcu. Ga. Ištvan je predstavila vse aktivnosti in povedala, da bi jih 

težko organizirali še več, s čimer so se predstavniki staršev strinjali. Na sestanku so se straši 

ponovno seznanili s problematiko zagotavljanja zakonsko predpisanih kriterijev za kader v 

vrtcu. 

22.1.2014 je potekal 2. Sestanek predstavnikov staršev vrtca. Aktivnosti predstavi ga. 

Barbara Bradač. Starši so se seznanili s vpisov novincev v vrtec in šolo in podali prošnjo na 

vodstvo šole, da se otrokom in njihovim staršem omogoči, da povedo v kateri skupini in s 

katerimi otroci bi želeli  biti v skupini, razredu. Na sestanku so obravnavali tudi priporočilo 

informacijske pooblaščenke glede poimenskega seznama otrok na oglasnih deskah.  

PRILOGA 2: Zapisnik 2. Sestanka predstavnikov staršev oddelkov vrtca pri OŠ Rače z dne 
22.1.2014. 

 

G. Seliškar prebere mnenje informacijske pooblaščenke, ki jasno navaja, v kakšnem 

primeru seznam lahko vodstvo šole izobesi na oglasni deski in so kljub temu varovani 

osebni podatki otrok. 

PRILOGA 3: Mnenje informacijske pooblaščenke z dne 21.08.2006. 

 

Ga. Bradač predstavi tudi točko vrtec v naravi in pripravljen informativni izračun. Strošek 

na posameznega otroka bi znašal 62,29 EUR, od česar bi 70% cene plačali starši, 30% pa bi 

se financiralo iz cene programa vrtca. 

PRILOGA 4: Informativni izračun stroškov bivanja v naravi. 

 

Predstavniki staršev otrok v vrtcu pri OŠ Rače so se na sestanku pogovarjali tudi o 

vandalizmu okoli vrtca in šole ter uničevanju šolske lastnine in pripravili predlog prošnje za 

pomoč, ki bi bila v imenu SSt OŠ Rače naslovljena na PP Rače.  
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PRILOGA 5: Prošnja za pomoč in naraščanje vandalizma na PP Rače. 

 

G. Jurič pove, da je zapisnik 2. Sestanka predstavnikov staršev v vrtcu podrobno prebral. 

Glede želje o poimenskih seznamih otrok, bodo glede na mnenje pooblaščenke omogočili. 

Glede vandalizma na območju OŠ Rače se problema zavedajo. Za obnovo uničenih površin 

(ograja, zadnja stena) čakajo na pomlad, da lahko vse obnovijo. Bo pa trajalo, da bodo 

popravili vse. Šola je popravila tudi ograjo sosedu, ki meji na OŠ Rače in je zahteval 

povračilo škode. Gre za materialno škodo, na srečo ni izživljanja na mlajših otrocih. 

G. Seliškar pove, da predlog prošnje na predstavnikov SSt ni mišljeno kot kritika, ampak 

pobuda staršev. Starši si želijo mladinskega doma, kjer bi se otroci lahko zadrževali.  

G. Seliškar pove, da so  se na 2. Sestanku predstavnikov staršev vrtca pogovarjali tudi o 

primanjkljaju glede kadrovskih normativov. Ga. Ištvan je na sestanku povedala, da so dne 

13.12.2013 od republiškega inšpektorata prejeli poziv za izjasnitev, saj je bilo ugotovljeno, 

da v vrtcu manjka 90% pomočnice vzgojiteljice.  

G. Jurič predstavi vsebino dopisa, ki ga je naslovil na občino Rače –Fram glede izrednega 

inšpekcijskega nadzora na OŠ Rače in ugotovitvah iz katerih sledi, da mora OŠ Rače v vrtcu 

odpraviti primanjkljaj v višini 0,90% delovnega mesta. Ravnatelj šole je dolžan odpraviti 

neskladje v roku 20 dni in zaposliti pomočnico vzgojiteljice. Ko bo občina odobrila dodatno 

sistematizacijo delovnega mesta, bodo na šoli šli v razpis za novo pomočnico vzgojiteljice. 

G. Seliškar dopolni, da je za sistematizacijo odgovoren predsednik javnega zavoda, torej 

ravnatelj. 

Ga. Bradač predlaga zaposlitev mobilne delavke, ki bi lahko krožila med vrtcema Rače in 

Fram. V Ljubljani imajo zaposleno pomočnico vzgojiteljice, ki je za 0,30% zaposlena za 

nadomeščanje izrednih nadomeščanj. Glede na 8 oddelkov v vrtcu Rače in 7 oddelkov v 

vrtcu Fram, bi bila takšna rešitev optimalna. 

SKLEP ŠT. 7 

Vodstvo šole obvesti starše otrok o razporeditvi njihovih otrok v skupine najmanj 10 dni 
pred pričetkom šolskega leta. 
(19 DA, 0 NE, 1 vzdržani) 

 

SKLEP ŠT. 8 

Svet staršev OŠ Rače pošlje na Policijsko postajo Rače vljudnostni dopis glede varnosti 
otrok in vandalizma.  
(20 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

SKLEP ŠT. 9 

Vodstvo OŠ Rače razmisli o možnosti zaposlitve mobilne delavke. 
(20 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 
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K7  
Imenovanje predstavnika staršev in njegovega namestnika v Komisijo za sprejem otrok v 
Vrtec pri OŠ Rače 
 
Ga. Bradač pove, da so predstavniki staršev otrok v vrtcu o tem razpravljali tudi na 2. 
sestanku dne 22.1.2014 in predlagajo ga. Majo Semenič kot članico komisije, za njeno 
namestnico pa ga. Mirjam Mesarič. 
 
SKLEP ŠT. 10 

Svet staršev OŠ Rače imenuje ga. Majo Semenič kot članico komisije za sprejem otrok v 
vrtec pri OŠ Rače, za njeno namestnico pa imenuje ga. Mirjam Mesarič. 
(20 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 
K8 
Poročilo predstavnikov staršev s 4. redne in 1. izredne seje Sveta zavoda OŠ Rače 
 
Aktivnosti 4. Redne seje Sveta zavoda OŠ Rače predstavi g. Seliškar. G. Seliškar je bil za 
potrditev LDN načrta OŠ Rače, ne pa tudi za priloge, kot je bilo zavedeno v sklepu 4. redne 
seje Sveta zavoda OŠ Rače.  
Na seji so razpravljali tudi o analizah vzorcev prsti iz Rač. Analizo je izvedel ZZV Novo 
Mesto. Vzorci tal iz okolice šole niso pokazali preseženih najvišjih dovoljenih vrednosti 
težkih kovin in drugih nevarnih snovi.  
G. Seliškar pove, da so se pogovarjali tudi o neizpolnjevanju normativa glede števila 
zaposlenih oseb v vrtcu Rače.  
G. Seliškar pove, da je bil tudi seznanjen z ugotovitvami MIZŠ glede neustreznih cen 
programov vrtca in da je bilo zahtevano, da se izdela nov izračun cen programov. Rok za 
pripravo novega izračuna se je iztekel 19.1.2014.  
G. Seliškar nadaljuje. Zahteva, da bi vsi člani Sveta zavoda OŠ Rače morali imeti dostop do 
vse dokumentacije šole. Moti ga tudi, da zapisnik piše predstavnik šole, saj se dogaja, da v 
zapisnikih ni stvari, ki jih predlagajo predstavniki Sveta staršev. Predlaga, da zapisnik piše 
usposobljena in nepristranska oseba. Učitelji, ki pišejo zapisnike so užaljeni, kadar se 
zahtevajo dopolnitve. 
 
Eden od predstavnikov v SSt pove, da tudi njega moti, če se njegove pripombe pošljejo 
vsem članom SSt v vednost. Predlaga, da se pripombe pošljejo samo osebam, na katere se 
pripomba navezuje. 
 

G. Repušič predstavi aktivnosti 1. izredne seje Sveta zavoda OŠ Rače. G. Repušič pove, da 

se sedanjemu ravnatelju mandat izteka 31.08.2014. Potrebno je izvesti razpis za novega 

ravnatelja, kar je bil tudi namen izredne seje. Seja je bila sklicana, da bi razpis potekal 

korektno in v potrebnem časovnem okviru. Objava razpisa bo objavljena v Večeru 

(21.2.2014) in Šolskih listih. Člani Sveta zavoda OŠ Rače so izglasovali, da bo glasovanje za 

ravnatelja z novim mandatom tajno. Potekala bo tudi predstavitev kandidatov. G. Jurič, 

zdajšnji ravnatelj, je svojo kandidaturo že najavil. 

SKLEP ŠT. 11 

Člani Sveta staršev OŠ Rače so seznanjeni s sklepi, ki so jih obravnavali na 4. redni in 1. 
izredni seji Sveta zavoda šole OŠ Rače. 
(20 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 



9/13 
 

Zapisnik_2_seje_SSt_2013_2014, koncni2013-2014, končni 

 

 

K9 
Vzgojni in razvojni načrt šole in vrtca, pomen sodelovanja staršev in SSt pri nastajanju,  
oblikovanju in sprejemanju obeh dokumentov in pomen sodelovanja staršev pri 
doseganju zapisanih ciljev 
 

G. Seliškar predstavi svoje poglede na problematiko Vzgojnega načrta OŠ Rače. Vzgojni 

načrt je okvir medsebojnih odnosov, odnosov med otroci, učitelji in starši. Premalo se 

pogovarjamo o vzgoji. Vzgojni načrt je lep dokument, je pa mrtva točka. Vsebine se ne 

izvajajo. Vzgojni načrt nismo nikoli obravnavali in ga potrdili. 

G. Seliškar prebere t. 6 Vzgojnega načrta. 

G. Jurič prosi, da najdemo sredino. Prosi g. Seliškarja, da pusti šoli delati tako, kot zna 

najbolje.  

G. Seliškar nadaljuje, da bi pri Vzgojnem načrtu naj sodeluje tudi SSt, učenci. Vzgoja niso 

papirji, ampak odnosi. Predlaga, da se skliče seja, na kateri bi govorili samo o odnosih v 

razredu, odnosih učitelj/učenec.  

Ga. Pučko pove, da se z učenci dela na področju vzgoje ogromno, več kot si starši sploh 

predstavljajo.  

G. Seliškar pove, da želi organizacijo debate, kjer bi iskali možnosti, kako pomagati šoli pri 

Vzgojnem načrtu in aktivnostih. Želi si več sodelovanja staršev. 

Ga. Golobič Petek podpre g. Seliškarja. Dolžnost na nas starših je, da spodbujamo tudi 

druge, neaktivne starše. Predlaga, da pri naslednji pripravi Vzgojnega načrta vodstvo šole 

povabi k sodelovanju tudi SSt. 

Člani SSt se vključijo v debato in povedo, da je najpomembneje, da s svojimi otroci 

preživimo čim več časa. Če sedimo na sejah, ta čas izgubljamo. 

G. Jurič predlaga, da predstavniki SSt vprašajo starše v svojih skupinah, razredih kaj želijo. 

G. Ančevski predlaga, da sprejme SSt sklep, če želi na nadaljnji seji obravnavati Vzgojni 

načrt oz. njegovo vsebino. Seja bi bila namenjena samo temu vprašanju.  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 12 

Na seji Sveta staršev OŠ Rače se organizira delavnica na temo vzgoje otrok oz. Vzgojnem 
načrtu.  
(9 DA, 10 NE, 0 vzdržani) → Predlog sklepa se zavrže. 

 

G. Seliškar odpre vprašaje Razvojnega načrta. Izdelane so smernice, je 5 leten načrt. Je zelo 

pomemben načrt. Trenuten načrt velja do 2015.  

G. Jurič predstavi trenutne smernice OŠ Rače, ki se izvajajo.  
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Starši poudarjajo, da je pomembno zaupanje šoli. Nič ne pomaga, če je Razvojni načrt 

dober, se pa ne izvaja. 

K10 
Poročilo o delovanju komisije za šolsko prehrano 
 

Ga. Zavernik pove, da so se z novim šolskim letom oblikovala tudi pravila šolske prehrane. 

Oblikovana je komisija za šolsko prehrano, v kateri sodelujejo predstavnik staršev, učiteljev 

in učencev. Seja v šolskem letu še ni bila sklicana. Ga. Zavernik je kontaktirala tudi ga. 

Marino Koren Dvoršak, predstavnico staršev v skupini in jo seznanila s trenutnim stanjem. 

Seja komisije bo sklicana kmalu. 

Ga. Marina Koren Dvoršak pove, da so jo iz šole res kontaktirali. Sama opaža, da se v 

jedilnike vključuje vedno več ekoloških živil. Kuhar v vrtcu pa jo je kontaktiral in prosil za 

pomoč pri kontaktih za lokalno pridelano hrano, tudi ekološko.  

G. Jurič pove, da potekajo dogovori o nabavi krompirja kmeta iz Rač in mu je žal, da to tega 

ni prišlo že prej. Šola se usmerja vedno bolj v lokalno pridelano hrano, želijo si tudi več 

sodelovanja s klavnico Rače. 

Ga. Alenka Mustafa pove, da so iz razpisa izpadli zato, ker je razpis zahteval dobavo 

olupljenega krompirja. Kakovost krompirja dobavljenega iz kmetije ali pa olupljenega, 

pakiranega v vakuumskih vrečkah ni primerljiva. 

V debato se vključi ga. Simona Strnad Vogrin. Pove, da klavnica Rače vedno izpade iz 

razpisa, ker je na prvem mestu od kriterijev vedno cena, ne pa dodana vrednost živil, kot je 

certifikat za ekološko meso. Trenutno večino ekološkega mesa prodajo v druge regije. 

Vpraša, če se šola zaveda, da vzgaja bodočega potrošnika. Če šola ne bo podpirala lokalne 

pridelave in živilsko predelovale industrije, bo ta počasi ugasnila, s tem pa tudi delovna 

mesta. Na koncu bomo jedli še samo uvoženo hrano. Šola torej z dobavo podpira tudi 

lokalno kmetijsko pridelavo in predelavo živil. 

K11 
Sodelovanje SSt v postopku izbire ravnatelja 
 
Odpre se razprava o sodelovanju SSt pri izbiri novega ravnatelja. Ga. Golobič Petek 
predstavi osnovne zakonske zahteve in pravice SSt v samem postopku izvolitve. Člani SSt 
imajo pravico povabiti kandidate, ki so se prijavili na razpis za ravnatelja na srečanje. 
Kandidatom lahko postavijo vprašanja, ki pa jih je potrebno poslati v naprej. Kandidati se 
srečanje ne rabijo udeležiti, če tega ne želijo. 
 
G. Jurič pove, da se povabilu na srečanje s predstavniki SSt ne bo udeležil, ker meni, da ga 
vsi člani SSt dobro poznajo, prav tako njegovo delo. Prav tako ne pričakuje, da se bo na 
razpis prijavil kdo od zaposlenih na OŠ Rače, saj bi to pomenilo direktno kritiko na njegovo 
delo in bi pomenilo, da dela ni opravil dovolj dobro. G. Jurič pričakuje tudi podporo SSt. 
 
Ga. Golobič Petek pove, da je g. Jurič tik pred upokojitvijo, vendar lahko funkcijo ravnatelja 

šole opravlja do izteka mandata. Če želi, se lahko vmes tudi upokoji. Tudi na OŠ Fram so v 

postopku izbire novega ravnatelja.  
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G. Batagelj pove, da bi tako člani Sveta zavoda šole, ki bodo tudi glasovali v imenu SSt 

dobili jasno sliko, kateri kandidat se zdi predstavnikom SSt najprimernejši. V primeru, da 

bodo člani SSt razdeljeni v mnenju, pa seveda vsak predstavnik sam pri sebi odloči, 

katerega kandidata bo podprl.  

SKLEP ŠT. 13 

Svet staršev OŠ Rače v primeru, da se na razpis za ravnatelja OŠ Rače prijavi več 
kandidatov, povabi na srečanje vse kandidate, ki se bodo prijavili na razpis. 
(11 DA, 8 NE, 0 vzdržani) 

 

Ob 19.30 sejo zapustita Štefan Robič in Dragan Jovanovič. 

SKLEP ŠT. 14 

Člani Sveta staršev OŠ Rače do naslednje seje pripravijo predloge vprašanj za prijavljene 
kandidate in se pripravijo za nadaljnje aktivnosti. 
(16 DA, 0 NE, 1 vzdržani) 

 

Ob 19.35 sejo zapustita ga. Simona Strnad Vogrin in Matejka Pignar Perko. 

K12 
Povezovanje in sodelovanje Svetov staršev OŠ Fram in OŠ Rače 
 
Ga. Golobič Petek pove, da je govorila s predsednico SSt OŠ Fram. Imajo nekaj odličnih 

praks, ki bi jih lahko prenesli na delo SSt Rače in obratno. Oboji si želimo sodelovanja.  

SKLEP ŠT. 15 

Člani Sveta staršev OŠ Rače se začnejo aktivno povezovati s člani SSt OŠ Fram. 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

K13 
Poročilo o delovanju Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol 
 
G. Seliškar predstavi aktivnosti Aktiva svetov staršev (v nadaljevanju ASS) mariborskih 

osnovnih šol, ki so potekale oz zadnje seje. ASS aktivno sodeluje s pristojnim ministrstvom 

pri pripravi zakonskih aktov, standardom itd. Ukvarjajo se tudi z vzgojnimi načrti, o 

njihovem pomenu pa smo na seji že govorili. 

K14 
Določitev termina 3. seje SSt (predlog: četrtek, 13. 3. 2014, ob 17.00 uri) 
 
Članom SSt se zdi termin ustrezen. Ni posebnih pripomb. 

SKLEP ŠT. 16 

Člani Sveta staršev OŠ Rače potrdijo predlagani termin 3. Redne seje SSt za 13.03.2014 
ob 17.00 uri. 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 
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K15 
Razno 

Člani SSt do odprli debato o ustreznosti OŠ Rače in vrtca za dostopnost za invalide. V 

skupini otrok v vrtcu imamo otroka, čigar oba starša sta na invalidskem vozičku. Zvonca, s 

katerim bi pozvonila osebju, da odpre vrata ni, tako da velikokrat čakata pred vrati, da jih 

nekdo spusti v prostore vrtca. Otrok bo čez dve ali tri leta prestopil v OŠ Rače, kjer je 

težavnost dostopa do učilnic, kjer so najnižji razredi še slabša, če ne nemogoča.  

Starši so si enotni, da ima šola še ravno dovolj časa, da se na to situacijo pripravi, vendar 

mora na načrtih začeti delati takoj.  

Ga. Koren Dvoršak doda, da ni problem samo v invalidih temveč tudi pri mamicah z vozički. 

Če želiš po starejšega otroka v šolo, moraš voziček bodisi nesti po stopnicah ali pa nekoga 

zaprositi za varstvo v pritličju.  

Predstavniki SSt se zavedajo, da je dostopnost za invalide povezana z investicijami v 

obstoječe objekte, zato pričakujejo aktivno sodelovanje občine. 

SKLEP ŠT. 17 

Člani Sveta staršev OŠ Rače pozivajo vodstvo OŠ Rače, da prične z aktivnostmi za 
ureditev dostopnosti do prostorov šole za invalide. 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

G. Batagelj pove, da ga moti, da snažilke odpadke, ki so jih učenci pridno ločevali, zbirajo v 

skupne vreče za smeti. To je nevzgojno, saj tudi otroci opazijo kar se dogaja. Po eni strani 

jih učimo, da ločujejo odpadke, potem pa nekdo uniči ves trud. 

G. Seliškar pove, da je tudi sam že to opazil in vprašal čistilko, zakaj odlaga vse smeti v iste 

vrečke, kjer se smeti spet pomešajo. Čistilka mu je zatrdila, da smeti, preden jih odvrže v 

keson, ponovno sortira. 

Predstavniki SSt  dvomijo o tej izjavi, saj je popolnoma neracionalno, da bi nekdo po 

končanem delu ponovno sortiral že prej sortirane odpadke. S tem se težava zgleda pri 

otrocih ne reši. Če smo eko šola, se moramo tako obnašati na vseh nivojih. 

Odpre se splošna debata o pridobitvi naziva eko šola. 

SKLEP ŠT. 18 

Člani Sveta staršev OŠ Rače predlagajo vodstvu OŠ Rače, da začnejo čistilke uporabljati 
ločene vrečke za praznjenje košov za smeti. 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

G. Batagelj ponovno odpre vprašanje iz 1. Redne seje SSt, ko je predlagal vodstvu šole, da 

omogoči ponovno odprtje tretjega vhoda za 3.a razred. Otroci v tretjih razredih nimajo 

omaric, copate nosijo domov. Pot do učilnic je dolga, v slabem vremenu 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.  
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Ker s strani vodstvo šole ni bilo nobenih konkretnih aktivnosti na to temo predlaga sprejem 

sklepa.  

SKLEP ŠT. 19 

Člani Sveta staršev OŠ Rače predlagajo vodstvu OŠ Rače, da naredi izjemo in omogoči za 
tretje razrede ponovno odprtje tretjega vhoda. 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

Članica SSt, ki predstavlja skupino otrok vrtca pove, da ima njen otrok intoleranco na 

laktozo. Potrebuje strogo dieto in živila brez laktoze. Ker dobavlja živila vrtec pri 

dobavitelju, ki nima te linije živil, je primorana ustrezna živila sama nositi v vrtec. V pregled 

dobi tudi obstoječi pripravljen jedilnik, ki ga mora pregledati in povedati kuhinji v vrtcu, 

katerih jedi njen otrok ne sme jesti. Živila pa največkrat nabavlja v trgovini v bližini šole, 

zato ne razume, zakaj vrtec teh živil ne more nabaviti sam. 

SKLEP ŠT. 20 

Člani Sveta staršev OŠ Rače pozivajo vodstvo OŠ Rače, da omogoči otrokom s posebnimi 
dietami, ki obiskujejo OŠ Rače in vrtec ustrezno dietno prehrano (celiakija, »brez 
laktoze« in podobno). 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

SKLEP ŠT. 21 

Člani Sveta staršev OŠ Rače predstavijo aktivnosti iz sej SSt v svojih skupinah oz. razredih 
na roditeljskih sestankih, ki sledijo sejam. 
(15 DA, 0 NE, 0 vzdržani) 

 

Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 

 

Zapisnik zapisali: 

Do  6. točke: Barbara Bradač  

 

Od  6. točke: Marina Koren Dvoršak 

  Predsednik Sveta staršev OŠ Rače 

Klavdija Golobič Petek 

 
Priloge k zapisniku: 
Priloga 1: Lista prisotnih 
Priloga 2: Zapisnik 2. Sestanka predstavnikov staršev oddelkov vrtca pri OŠ Rače z dne 
22.1.2014 
Priloga 3: Mnenje informacijske pooblaščenke z dne 21.08.2006 
Priloga 4: Informativni izračun stroškov bivanja v naravi 
Priloga 5: Prošnja za pomoč in naraščanje vandalizma na PP Rače 


