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Zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače v šolskem letu 2017/18,  

ki je potekala od 12. 2. 2018 ob 17:42 do 14. 2. 2018 ob 18:00 
 
Na dopisno sejo so bili vabljeni vsi predstavniki oddelkov v Svetu staršev. Do predpisanega roka je 
glasovalo 14 od 26 predstavnikov oddelkov v Svetu staršev. Seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red: 
1. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače za naslednje 
mandatno obdobje 

2. Imenovanje predstavnice staršev v Komisiji za sprejem otrok v Enoto vrtca pri 
OŠ Rače in namestnice predstavnice 

3. Imenovanje namestnika predstavnika sveta staršev v Aktivu svetov staršev 
mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ) 

 

Predlog sklepov: 

1. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače za naslednje 
mandatno obdobje 

13. 2. 2018 poteče mandat Upravnemu odboru Šolskega sklada, zato je potrebno imenovati nov 
upravni odbor. Sedanji upravni odbor odlično opravlja svoje delo, predstavnice staršev so 
pripravljene nadaljevati, predstavnike šole in vrtca pa predlaga sveta zavoda.  

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 1 

Svet staršev je v skladu z 9. členom Pravilnika o delovanju Šolskega sklada Osnovne 
šole Rače predlagal predstavnice staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada OŠ Rače 
za naslednje mandatno obdobje: ga. Marina Koren Dvoršak, ga. Barbara Bradač, ga. Maja 
Semenič in ga. Nina Pušnik. 

Rezultat glasovanja: 
14 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 je v skladu z 9. členom Pravilnika o delovanju Šolskega sklada Osnovne 
šole Rače za dveletni mandat od 14. 2. 2018 do 13. 2. 2020 imenoval Upravni odbor 
Šolskega sklada OŠ Rače v sestavi: ga. Marina Koren Dvoršak, ga. Barbara Bradač, ga. 
Maja Semenič in ga. Nina Pušnik (predstavnice staršev), ga. Kristina Milec in g. Primož 
Krašna (predstavnika šole) ter ga. Nina Pušenjak (predstavnica vrtca). 

Rezultat glasovanja: 
14 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 

2. Imenovanje predstavnice staršev v Komisiji za sprejem otrok v Enoto vrtca pri 
OŠ Rače in namestnice predstavnice 

31. 3. 2018 poteče mandat komisiji, zato je potrebno imenovati predstavnico staršev in njeno 
namestnico za naslednje dveletno obdobje. Komisija dobro opravlja svoje delo. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 3 

Svet staršev je imenoval predstavnico staršev v Komisiji za sprejem otrok v Enoto vrtca 
pri OŠ Rače in namestico predstavnice. Za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 bo 
predstavnica staršev ga. Nina Pušnik in namestnica ga. Monika Krajnc. 

Rezultat glasovanja: 
14 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 

3. Imenovanje namestnika predstavnika sveta staršev v Aktivu svetov staršev 
mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ) 
Ker je potekel mandat namestnika predstavnika sveta staršev v ASSMOŠ, je potrebno izvoliti 
novega. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 4 

Svet staršev je za namestnico predstavnika sveta staršev v ASSMOŠ za obdobje od 14. 2. 
2018 do 13. 2. 2021 izvolil go. Barbaro Bradač. 
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Rezultat glasovanja: 
14 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 
Zapisal: 
Aleksander Zidanšek 
 
Predsednik Sveta staršev OŠ Rače 2017/18 
 
Rače, 14. 2. 2018 
 
Poslano:  

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


