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
Del. št.: 900-3/2019/5

Matična številka: 5085292
Datum: 18. februar 2020

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače,
ki je bila v četrtek, 13. 2. 2020, ob 18.30
v učilnici 2. b (v pritličju šole)
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20 in pregled izvedbe
sklepov.
4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20.
5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2019.
6. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače za naslednje mandatno
obdobje.
7. Imenovanje predstavnice staršev v Komisiji za sprejem otrok v Enoto vrtca pri OŠ Rače
in namestnice predstavnice.
8. Obravnava zaprosila sveta zavoda za pripravo obrazloženega mnenja sveta staršev o
kandidatih za ravnatelja.
9. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev mariborskih
osnovnih šol (ASSMOŠ).
10. Aktualna problematika.
11. Razno.

Seznam vabljenih na sejo:
Predstavniki oddelkov:
KOMETI
KAPLJICE
MEHURČKI
DEŽNIKI
SONČKI
SNEŽINKE
ZVEZDICE
MAVRICE
LUNICE
OBLAČKI
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

Anastasija Granda
Kristjan Valand
Sandra Majcen
Maja Rožman
Ana Breznik
Saša Horvat
Jadranka Donaj
Kaja Jaušovec
Mateja Hercog
Petra Lah
Alenka Petrović
Anja Čelan
Barbara Rimele
Mojca Kline
Barbara Bradač
Žiga Pavlič
Olga Fekonja
Borko Bošković
Tone Bračko
Barbara Kokot
Iris Plečko
Kristjan Gselman
Vesna Repenšek
Mateja Belca
Barbara Spačal
Aleksander Zidanšek
Simona Sternad Vogrin
Matjaž Doberšek

Drugi:
Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače Marina Koren Dvoršak.
Sejo je vodil predsednik Sveta staršev OŠ Rače g. Aleksander Zidanšek.

Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 19 predstavnikov od 28
oddelkov. Seznam prisotnih je v prilogi 1.
Predlog sklepa:
SKLEP 1
Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval Barbaro Bradač.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 19 glasovi od 19 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 z 19 glasovi od 19 prisotnih.

Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20
in pregled izvedbe sklepov predhodne seje
Predlog zapisnika je bil poslan prisotnim na seji 24. 9. 2019. Na predlog ni bilo
pripomb, zapisnik je objavljen na spletni strani šole.

Predlog sklepa:
SKLEP 3
Svet staršev je potrdil zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2019/20.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 19 glasovi od 19 prisotnih.
Predlog sklepa:
SKLEP 4
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodne seje realizirani.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 19 glasovi od 19 prisotnih.

Ad 4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ
Rače 2019/20
Dopisna seja za potrditev Načrta dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto
2019/20 je potekala med 6. 12. 2019 in 13. 12. 2019. Predlog zapisnika je bil poslan
članom 14. 12. 2019, nanj ni bilo pripomb. Zapisnik je objavljen na spletni strani šole.
Predlog sklepa:
SKLEP 5
Svet staršev je potrdil zapisnik in sklep 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače
2018/19, ki se glasi:
Svet staršev podpira in potrjuje Načrt dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko
leto 2019/20.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 19 glasovi od 19 prisotnih.

Ad 5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2019.
Poročilo je bilo poslano staršem pred sejo. Na seji je poročala predsednica
Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače.
Ga. Petrović se je pridružila ob 18:33, prisotnih je 20 članov.
Ga. Sternad Vogrin je vprašala glede financiranja šolskega sklada za 9. razrede, ki
letos ne grejo na končni izlet.
Predsednica je pojasnila, da je tudi pri 9. razredih predvideno po 100 EUR na
oddelek. Posebej je tudi izpostavila pustno rajanje, ki ga šolski sklad organizira na
pustno soboto in so nanj otroci zelo lepo vabljeni, da bomo s tem tudi skupaj
pomagali tistim, ki so pomoči potrebni.

Predlog sklepa:
SKLEP 6
Svet staršev je potrdil poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto
2019.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 20 glasovi od 20 prisotnih.

Ad 6. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače za
naslednje mandatno obdobje
13. 2. 2020 poteče mandat Upravnemu odboru Šolskega sklada, zato je potrebno
imenovati nov upravni odbor. Sedanji upravni odbor odlično opravlja svoje delo in
pričakujemo, da bo tako tudi v novi sestavi. Predstavnice staršev je predlagala
predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače, potem ko se je na poziv
ravnatelja in sveta staršev odzvalo veliko staršev, ki so bili pripravljeni kandidirati za
člane upravnega odbora. Predlagani so bili prvi štirje, ki so se odzvali, vsi drugi pa
bodo imeli še veliko priložnosti za delo v šolskem skladu.
Predstavnike šole in vrtca je predlagal sveta zavoda.

Predlog sklepa:
SKLEP 7
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. Magda Založnik Dokl, ga. Maja Rožman in ga. Jadranka Donaj.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 20 glasovi od 20 prisotnih.

Predlog sklepa:
SKLEP 8
Svet staršev je v skladu z 9. členom Pravilnika o delovanju Šolskega sklada
Osnovne šole Rače za dveletni mandat od 14. 2. 2020 do 13. 2. 2022 imenoval
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače v sestavi: ga. Marina Koren Dvoršak,
ga. Magda Založnik Dokl, ga. Maja Rožman in ga. Jadranka Donaj (predstavnice
staršev), ga. Ana Kajzer, g. Žan Bedenik in ga. Petra Vodošek (predstavniki
šole in vrtca).
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 20 glasovi od 20 prisotnih.

Ad 7. Imenovanje predstavnice staršev v Komisiji za sprejem otrok v
Enoto vrtca pri OŠ Rače in namestnice predstavnice
31. 3. 2020 poteče mandat komisiji, zato je potrebno imenovati predstavnico staršev
in njeno namestnico za naslednje dveletno obdobje. Komisija dobro opravlja svoje
delo.
Predlog sklepa:
SKLEP 9
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. 2020
do 31. 3. 2022 bo predstavnica staršev ga. Petra Efremov in namestnica ga.
Mateja Hercog.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 19 glasovi od 20 prisotnih in z enim vzdržanim.

Ad 8. Obravnava zaprosila sveta zavoda za pripravo obrazloženega
mnenja sveta staršev o kandidatih za ravnatelja.
Postopek imenovanja ravnatelja je urejen v 53. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI). Svetu šole je v tem členu izrecno
naloženo, da si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje ravnatelja, pridobiti mnenje
učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta
staršev. Da bi ti organi lahko podali z zakonom predpisano mnenje, potrebujejo vse
relevantne podatke o prijavljenih kandidatih.
Svet staršev ima v 66. členu ZOFVI opredeljeno pravno podlago za podajo mnenja o
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja. Člani sveta staršev so zavezani k
spoštovanju predpisov s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega

značaja (ZDIJZ). Posebej je treba biti pozoren na 6. člen ZDIJZ, v skladu s katerim
so predvidene izjeme od javne dostopnosti (varstvo osebnih podatkov, postopki v
teku, notranje delovanje organa). Člani morajo biti pred podajo mnenja seznanjeni z
vlogami kandidatov in predloženimi dokazili, zavezani pa so k zaupnemu ravnanju s
podatki iz prejete dokumentacije.
Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja je bil objavljen 17. 1. 2020. Zaprosilo
sveta zavoda in programa obeh kandidatov so bili poslani članom pred sejo.
Podrobnejši podatki o kandidatih so bili na voljo na vpogled članom sveta staršev v
tajništvu šole v času uradnih ur, prav tako pa tudi na seji.
Na seji so se člani o kandidatih pogovorili in po tajnem glasovanju odločali o podpori
kandidatoma. Starši so tudi predlagali svetu zavoda, da naslednjič kandidate za
ravnatelja zaprosi tudi za soglasje za javno objavo imena in priimka, življenjepisa in
vizije oz. programa dela.
Ker gre za občutljive osebne podatke, so člani sveta staršev v okviru opravljanja
svoje funkcije člana sveta staršev dolžni varovati zaupnost vseh podatkov in gradiv,
ki jih prejmejo v okviru postopka priprave obrazloženega mnenja sveta staršev o
kandidatih za ravnatelja. Te podatke in gradiva lahko uporabljajo le za čas postopka
za namen sodelovanju v postopku priprave obrazloženega mnenja sveta staršev o
kandidatih za ravnatelja, po zaključenem postopku pa gradivo uničijo.

Predlog sklepa:
SKLEP 10
Svet staršev se je seznanil z zaprosilom sveta zavoda za pripravo
obrazloženega mnenja sveta staršev o kandidatih za ravnatelja ter z vlogama
obeh kandidatov.
Odločil je, da postopek izvede brez vabljenja kandidatov na pogovor s tajnim
glasovanjem članov sveta staršev o kandidatih za ravnatelja.
Imenoval je volilno komisijo v sestavi: ga. Barbara Bradač, ga. Mojca Kline in
ga. Mateja Hercog.
Vrstni red kandidatov na glasovnici se določi z žrebanjem.
Glasovnice se skupaj z zaprosilom, vlogama kandidatov in obrazloženim
mnenjem o kandidatih hranijo v arhivu šole kot priloga k temu zapisniku, do
katere imajo pravico vpogleda le pooblaščene osebe.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 20 glasovi od 20 prisotnih.
Svet staršev je po žrebanju vrstnega reda kandidatov na glasovnici izvedel tajno
glasovanje o kandidatih za ravnatelja. Volilna komisija je ugotovila, da je kandidat 1
prejel 20 glasov, kandidatka 2 pa 0 glasov.

Predlog sklepa:
SKLEP 11
Svet staršev podaja naslednje obrazloženo mnenje:
- kandidat 1 je s predloženim programom prepričal svet staršev, da je primeren
kandidat za ravnatelja,
- kandidatka 2 s predloženim programom ni prepričala sveta staršev, da je
primerna kandidatka za ravnatelja.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 20 glasovi od 20 prisotnih.

Ad 9. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov
staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ).
Od zadnje seje Sveta staršev OŠ Rače je imel Svet zavoda OŠ Rače eno redno sejo
dne 30. 9. 2019 ter tri izredne seje v januarju in februarju 2020. Na redni seji je
predlagal občini, da dopolni 9. člena sklep št. 18 o določitvi cen programov javnih
vrtcev na območju občine Rače-Fram, tako da se vključi cena zamudne ure, ko starši
ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka ali ob
prekoračitvi deveturnega dnevnega programa v vrtcu. Prav tako je predlagal občini,
da zaradi težav z urnikom avtobusnega prevoza omogoči dodatno subvencioniranje
avtobusnega prevoza otrok, s katerim bi zagotovili dodatno vozilo za prevoz otrok ali
dodatno redno avtobusno linijo zjutraj, ki bi jo lahko brezplačno uporabljali učenci.
Trenutno navedena sprememba ni možna, ker je pogodba za prevoze sklenjena do
šolskega leta 2022/23. Občina je posebej poudarila, da je osnovna šola v postopku
priprave javnega razpisa predlagala številno dnevnih prevozov in linij prevozov ter da
je imela možnost predloga sprememb in usklajevanje do zaključka priprave javnega
razpisa. Občina za prevoze plačuje 62.000 EUR letno. V letu 2022 bo torej treba
pozorno spremljati pripravo naslednjega javnega razpisa in spremembe predlagati že
v postopku priprave razpisa. Svet zavoda je tudi potrdil LDN šole in vrtca za šolsko
leto 2019/2020 ter cene šolske prehrane. Sprejel je Pravilnik o računovodstvu OŠ
Rače in Navodila za gibanje knjigovodskih listin. Imenoval je dva nova člana v
pritožbeno komisijo OŠ Rače. Na izrednih sejah je obravnaval postopek izbire
ravnatelja.
ASSMOŠ je imel več sej. Obravnaval je problematiko učbeniške politike, GDPR,
zapisnikov in šolskega sklada. Žal smo imeli probleme z udeležbo. V lanskem in
letošnjem letu se je lahko le ga. Bradač udeležila par sej, na večini sej pa nas ni bilo.
V prejšnjih letih je bil ASSMOŠ dosti bolj aktiven in je tudi koristno prispeval k delu
našega sveta staršev. Da bi aktivnost ASSMOŠ okrepili, bi bilo koristno okrepiti naše
zastopstvo v njem. Zato vabimo vse, ki vas tovrstno delo zanima, da se pridružite kot
dodatni predstavniki našega sveta staršev v ASSMOŠ.
Zadnja seja ASSMOŠ je bila 5. 2. 2020. S seje smo prejeli naslednje poudarke:

1. ZASSS organizira 28.3.2020 v Cerkljah posvet o pogledu staršev na vzgojo in
izobraževanje s 3 predavanji. Popoldne bo tudi skupščina ZASSS.
2. Glavni šolski inšpektor bo imel aprila 2020 predavanje za starše o predstavitvi dela
in poslanstva inšpektorata, kaj je in kaj ni njegova vloga.
3. Na ministrstvu je bil posvet o učbeniški politiki.
4. Imeli so debato o šolskih skladih. Prakse in izkušnje bodo predstavili v posebnem
dokumentu in mogoče organizirali srečanje predsednikov šolskih skladov.
5. Pri tematiki o GDPR in šolskih zapisnikih so ugotovili, da lahko v zapisniku
predstavnike razredov v zapisniku zapišemo z imenom in priimkom, brez osebnih
podatkov, lahko je zapisano, da je predstavnik x razreda. Enako velja tudi za
zaposlene zavoda. Za ostale se brez njihovega soglasja imena in priimka ne navede
v zapisnik.

Predlog sklepa:
SKLEP 12
Svet staršev se je seznanil s poročilom predstavnikov staršev v Svetu zavoda
in v Aktivu svetov staršev mariborskih osnovnih šol.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 20 glasovi od 20 prisotnih.

Ad 10. Aktualna problematika.
Poročilo ravnatelja z odgovori šole na vprašanja predstavnikov oddelkov, polletnim
poročilom ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja, kurikularni dokument (delovno
gradivo) za razširjeni program in Navodila s priročnikom za obravnavo
medvrstniškega nasilja v vzgojnoizobraževalnih zavodih so bili poslani članom pred
sejo. Zaradi zelo obsežnega dnevnega reda te seje bo za pogovor o preostalih
odprtih vprašanjih z vodstvom šole sklicana dodatna seja sveta staršev.
Za naslednjo sejo sveta staršev, ki bo 3. marca 2020, starši želijo izpostaviti
predvsem naslednje:
-

-

-

medvrstniško nasilje: ko ni bilo informatorke, je bil nered in nasilje med učenci,
luči so bile zjutraj ugasnjene, da je bila tema – starši si želijo konkretnih ukrepov
glede medvrstniškega nasilja,
kakšno je varstvo vozačev, kakšen je bil rezultat incidenta na avtobusni postaji –
starši si želijo, da imajo učenci do odhoda avtobusa varstvo sodelavca šole,
kako so učitelji seznanjeni z ukrepi v primeru večjega zdravstvenega problema
otroka, npr. vročinskih krčev ipd., dosti je viroz in gripe, kakšna so navodila
učiteljem za otroke, ki v šoli zbolijo,
starši si želijo odgovora na vprašanje, ali bo menjava razredničark v 2. razredu.

Starši so se tudi seznanili s priporočilom vrtca, naj bolnih otrok ne vozijo v vrtec.

Ad 11. Razno.
Seja je bila zaključena ob 19:18.
Zapisala:
Barbara Bradač

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:
Aleksander Zidanšek

Rače, 18. 2. 2020
Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Obrazloženi mnenji o kandidatih za ravnatelja z glasovnicami, zaprosilom in
vlogama kandidatov (vpogled te priloge je zaradi zaščite osebnih podatkov
dovoljen le pooblaščenim osebam)
3. Poročilo ravnatelja z odgovori na vprašanja staršev

