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OSNOVNA ŠOLA RAČE 
SVET STARŠEV OŠ RAČE 

 

Grajski trg 1, 2327  RAČE 
E-mail: os.race@guest.arnes.si 
 

Davčna številka: 97890898 

tel. / fax  (02) 609 71 10,   609 71 19 Matična številka: 5085292 

Del. št.:   900-3/2020/6 Datum:  28. december 2020 

 
 
 

Z A P I S N I K 
2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače, 

 ki je bila v torek,  22. 12. 2020, ob 17.30 
z aplikacijo Jitsi 

 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja 
2. Potrditev predloga dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21 in pregled izvedbe 

sklepov predhodne seje 
4. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21 in potrditev 

sklepa dopisne seje 
5. Volitve predstavnikov staršev v Svetu zavoda OŠ Rače 2021-2025 
6. Obravnava predloga programa razvoja šole in vrtca 
7. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja) ter predlogi in pobude iz 

oddelkov 
8. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev mariborskih 

osnovnih šol (ASSMOŠ), imenovanje predstavnika v ASSMOŠ 
9. Razno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



2. redna seja Sveta staršev OŠ Rače 2020/21   
 

2 

Seznam vabljenih na sejo:   
 
Predstavniki oddelkov: 
KOMETI  Sandra Majcen 
KAPLJICE  Metka Miško 
MEHURČKI  Ana Andonovski 
OBLAČKI  Jadranka Donaj 
SONČKI  Mateja Hercog 
SNEŽINKE  Kaja Jaušovec 
ZVEZDICE  Amadeja Hojnik 
MAVRICE  Senada Kupčič Memagić   
LUNICE 
DEŽNIKI  

Gregor Kramberger 
Aleš Burjan 

VETRNICE  Barbara Konjar  
1. a  Mojca Mandl 
1. b  Marjan Grlica 
2. a  Metka Mršnik  
2. b  Anja Čelan 
3. a  Barbara Rimele 
3. b  Jasmina Pal 
4. a  Barbara Bradač 
4. b  Borjana Kremžar Jovanović  
5. a  Matejka Greifoner  
5. b  Borko Bošković  
6. a  Tone Bračko 
6. b  Barbara Kokot Popović 
7. a  Iris Plečko  
7. b  Kristjan Gselman  
8. a  Vesna Repenšek  
8. b  Mateja Belca 
9. a  Barbara Spačal  
9. b  Aleksander Zidanšek  
 
Ravnatelj:                Rolando Lašič  
 
Pomočnici ravnatelja:    Romana Zupančič  
 Nina Brezner  
 
 

 
Sejo je vodil predsednik Sveta staršev OŠ Rače g. Aleksander Zidanšek. 
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Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja 

Prisotnih je 18 od 29 članov sveta staršev, seja je sklepčna. Seznam prisotnih je priložen kot 
priloga 1. Sejo je vodil predsednik sveta staršev. Za zapisnikarja je bil predlagan dr. Borko 
Bošković. 

Predlog sklepa: 

SKLEP 1 

Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval dr. Borka Boškovića. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih).  
 

 

Ad 2. Potrditev predloga dnevnega reda 

Predlog sklepa: 

SKLEP 2 

Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 

Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21 in pregled izvedbe 
sklepov predhodne seje 

Predlog zapisnika je bil prisotnim na seji poslan dne 2. 10. 2020, zapisnik je objavljen na 
spletni strani šole. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 3 

Svet staršev je potrdil zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 4 

Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje realizirani. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 
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Ad 4. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21 in potrditev sklepa 
dopisne seje 

Predlog zapisnika je bil prisotnim na seji poslan dne 6. 11. 2020, zapisnik je objavljen na 
spletni strani šole. 

Predlog sklepa: 

SKLEP 5 

Svet staršev je potrdil zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 6 

Svet staršev potrdil sklep 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 

Ad 5. Volitve predstavnikov staršev v Svetu zavoda OŠ Rače 2021-2025 

Sedanji sestavi Sveta zavoda OŠ Rače poteče mandate 16. 1. 2021. Zato je predsednica 
sveta zavoda pozvala svet staršev, da izvoli predstavnike za novo štiriletno mandatno 
obdobje. Predsednik sveta staršev je pozval starše, da pošljejo predloge za kandidate do 12. 
12. 2020 do 20. ure. 

Svet staršev izvoli v svet zavoda 3 predstavnike, od tega dva predstavnika staršev šole in 
enega predstavnika staršev vrtca. Predvideno je bilo, da se volitve izvedejo na seji s tajnim 
glasovanjem. 

Do predpisanega roka so prispeli predlogi za 5 kandidatov. Od navedenih 5 kandidatov so 3 
kandidati podali pisno soglasje h kandidaturi: 

- Jadranka Donaj (kandidatka za predstavnico staršev vrtca) 
- Tanja Bitić (kandidatka za predstavnico staršev šole) 
- Aleksander Zidanšek (kandidat za predstavnika staršev šole) 

 
Ker je število kandidatov enako številu predstavnikov, ki jih izvoli svet staršev, je bilo 
predlagano, da se izvedejo volitve z javnim glasovanjem. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 7 

Svet staršev se je odločil, da se volitve predstavnikov v svetu zavoda izvedejo z 
javnim glasovanjem, ker je število kandidatov enako številu predstavnikov, ki jih izvoli 
svet staršev. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 
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Predlog sklepa: 

SKLEP 8 

Svet staršev se je izvolil naslednje predstavnike staršev v Svetu zavoda OŠ Rače za 
naslednje mandatno obdobje 2021-2025: 

- Jadranka Donaj (predstavnica staršev vrtca) 
- Tanja Bitić (predstavnica staršev šole) 
- Aleksander Zidanšek (predstavnik staršev šole) 

 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 

Ad 6. Obravnava predloga programa razvoja šole in vrtca 

Skupina za pripravo programa razvoja, ki jo je imenoval ravnatelj in v kateri so bili trije 
predstavniki staršev (Ana Vogrin za vrtec, Aleksander Zidanšek in Barbara Bradač za šolo), 
je pripravila predlog Programa razvoja Osnovne šole Rače za obdobje od šolskega leta 
2020/21 do šolskega leta 2024/25 in predlog Programa razvoja vrtca za obdobje od šolskega 
leta 2020/21 do šolskega leta 2024/25. 

Oba predloga sta bila poslana članom sveta staršev z gradivi 7 dni pred sejo sveta staršev s 
prošnjo za pregled in morebitne popravke ter dodatne predloge vsaj 2 dni pred sejo. 
Priložena sta kot prilogi 2 in 3. 

Predsednik sveta staršev je na kratko predstavil oba dokumenta. 

Predlog sklepa: 

SKLEP 9 

Svet staršev se je seznanil s predlogom Programa razvoja Osnovne šole Rače za 
obdobje od šolskega leta 2020/21 do šolskega leta 2024/25 in s predlogom Programa 
razvoja vrtca za obdobje od šolskega leta 2020/21 do šolskega leta 2024/25 ter ju 
podpira. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 

Ad 7. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja) ter predlogi in pobude iz 
oddelkov 

Ravnatelj je na seji predstavil poročilo o delu šole. Šola se je morala prilagoditi izrednim 
razmeram zaradi epidemije in glede na razmere delo poteka dobro. Problemi se sproti 
rešujejo, učenci in učitelji ter učiteljice so se navadili na delo na daljavo, ki pa seveda ni 
enako delu v živo, zato vsi upamo, da se bodo razmere kmalu izboljšale in se bodo otroci 
lahko vrnili v šolo.  

Predstavnica 4. a razreda Barbara Bradač je predstavila izkušnje z delom na daljavo 
in pohvalila razredničarko Anito Vogrin. Povedala je, da je pogovarjanje med starši in 
učiteljico bistveno, saj so tako reševali vse težave in zaplete, ki nikoli niso prerasli v 
nemogoče probleme. Učiteljica je pomislekom staršev prisluhnila in jih - kolikor je le lahko - 
upoštevala. Starši so prisluhnili tudi njenim predlogom in razumeli težave. Skupne rešitve, ki 
se najdejo, so dobro sprejete in pomirjujoče delujejo tudi na otroke. 
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Tudi predstavnik 9. b razreda Aleksander Zidanšek je pohvalil delo učiteljic in učiteljev na 
predmetni stopnji, ki so poskrbeli, da učenci zelo dobro pridobivajo znanje. Vseeno pa 
pogrešajo druženje v živo s sošolci. 
 

Ad 8. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev mariborskih 
osnovnih šol (ASSMOŠ), imenovanje predstavnika v ASSMOŠ 

Od zadnje seje Sveta staršev OŠ Rače je imel Svet zavoda OŠ Rače eno redno sejo, dne 
30. 9. 2020. Obravnaval je gradiva s 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače, poročilo o 
notranji reviziji za OŠ Rače za leto 2019, strokovno izpopolnjevanje in kadrovski načrt za 
šolsko leto 2020/21, priprave na volitve za novo sestavo sveta zavoda ter aktualne zadeve, 
predvsem glede šolske prehrane. Starši so bili povabljeni v novo komisijo za prehrano. 
Sprejete so bile tudi cene prehrane in šolskega varstva. Cene prehrane so že več let 
nespremenjene. Daljša diskusija je bila tudi glede urnika avtobusnega prevoza ter glede 
vandalizma v okolici vrtca. Svet zavoda je apeliral na občino in na policijo, da bi policija 
občasno kontrolirala okolico šole in vrtca, predvsem ob vikendih. 

Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ) je imel sejo na daljavo v Google 
Meet 4. 11. 2020. Obravnaval je problematiko epidemije in pouka na daljavo ter pripravil 
nekaj predlogov, ki jih je ZASSS predstavil ministrstvu. Predlagano je bilo, da se dodatni 
teden krompirjevih počitnic naj ne nadomešča s podaljšanjem pouka ali delom ob sobotah. 
Posebej je bila izpostavljena potreba po prenovi učnih načrtov, ki so bistveno preobsežni, 
tako da bi postali bolj prilagojeni pouku na daljavo in da se sodobne učne metode z uporabo 
informacijsko komunikacijske tehnologije močneje vključijo v redni učni proces. To bi lahko 
vključevalo uporabo videoposnetkov s strani kot je npr. razlagamo.si ipd., prav tako pa tudi 
metode obrnjenega učenja, pri katerih se učenci vnaprej doma pripravijo (preberejo gradivo, 
si ogledajo videoposnetek ipd.) in se nato v šoli bolj poglobljeno pogovorijo o učni snovi. 

Zaradi izteka mandata je potrebno imenovati predstavnike Sveta staršev OŠ Rače v 
ASSMOŠ. Trenutno je predstavnik Aleksander Zidanšek, namestnica predstavnika pa 
Barbara Bradač. Oba sta pripravljena še naprej opravljati to nalogo. Če bi še kdo želel 
sodelovati pri ASSMOŠ, lahko sporoči tudi pozneje in svet staršev obravnava imenovanje 
dodatnega predstavnika na naslednji seji. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 10 

Svet staršev je za obdobje od 14. 2. 2021 do 14. 2. 2024 za predstavnika sveta staršev 
v ASSMOŠ imenoval g. Aleksandra Zidanška in za namestnico predstavnika go. 
Barbaro Bradač. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (18 glasov od 18 prisotnih). 

 
Ad 9. Razno.  
 
Pod točko razno ni bilo vprašanj. 
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Seja je bila zaključena ob 18:06, prisotni pa so nadaljevali neformalni pogovor ter si izmenjali 
dobre želje za prijetne praznike ter srečno 2021. 
 
 
Zapisal:      Predsednik Sveta staršev OŠ Rače: 
 
dr. Borko Bošković     dr. Aleksander Zidanšek 
 
 
Rače, 28. 12. 2020 
 
 
Priloge:  
1. Seznam udeležencev 
2. Predlog programa razvoja šole 
3. Predlog programa razvoja vrtca 
4. Poročilo ravnatelja 
 


