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Zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače v šolskem letu 2019/20,  

ki je potekala od 28. 5. 2020 do 4. 6. 2020 ob 20:00 
 
Na dopisno sejo so bili vabljeni vsi predstavniki oddelkov v Svetu staršev. Do predpisanega roka je 
glasovalo 19 od 28 predstavnikov oddelkov v Svetu staršev. Seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red: 
1. Obravnava poročila o delu Šolskega sklada OŠ Rače 
2. Seznanitev z izborom ter podaja soglasja k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih 

učnih gradiv za šolsko leto 2020/21 za posamezen razred 
3. Aktualna problematika 
 
Predlog sklepa: Sklep 1  
 
Svet staršev je potrdil Poročilo o delu Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 
2019/20. 
 
Rezultat glasovanja: 
19 predstavnikov, ki so glasovali do predpisanega roka, je glasovalo za predlagani sklep.  
 
Predlagani sklep je bil torej sprejet. 
 
Predlog sklepa: Sklep 2 
 
Svet staršev se je seznanil s predlaganim seznamom delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv, sprejel soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za šolsko leto 2020/21 za posamezen razred po seznamu, ki je priloga tega 
sklepa, ter ugotavlja, da bo vsa učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razredov v celoti 
nabavila šola. 
 
Rezultat glasovanja: 
19 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 3  
 
Svet staršev predlaga ravnatelju, da v skupini za pripravo programa razvoja šole in 
vrtca za obdobje 2020 - 2025 starše predstavljajo Barbara Bradač, Ana Breznik in 
Aleksander Zidanšek. 
 
Rezultat glasovanja: 
19 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 2019/20 
 
Rače, 4. 6. 2020 
 
V vednost:  

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


