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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.:   900-3/2021/7 Datum:  23. februar 2022 

 
 
 

Z A P I S N I K 
2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače 2021/2022, 

 ki je bila v sredo, 16. 2. 2022, ob 18.00 
z aplikacijo Teams 

 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja. 
2. Potrditev predloga dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2021/2022 in pregled izvedbe 

sklepov. 
4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 2021/2022. 
5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2021. 
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. Aktualna problematika. 
9. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev mariborskih 

osnovnih šol (ASSMOŠ). 
10. Razno. 
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Seznam vabljenih na sejo:   

Predstavniki oddelkov: 

VRTEC ŠOLA 

SKUPINA Član/-ica Razred Član/-ica 

DEŽNIKI Anja Resnik 1. a Sandra Majcen 

KAPLJICE Sandra Žiher 1. b Dejan Muršec 

KOMETI Anja Hribernik 2. a Anton Pernat 

LUNICE Neja Cerar Babič 2. b Janez Štravs 

MAVRICE Barbara Mihurko 3. a Metka Mršnik 

MEHURČKI Dominika Vindiš 3. b Anja Čelan 

OBLAČKI Mateja Hercog 4. a Barbara Rimele 

SNEŽINKE Senada Kupčič Memagić 4. b Rok Babšek 

SONČKI Nasja Škof 5. a Alenka Petrović 

VETRNICE Vesna Robar 5. b Monika Krajnc 

ZVEZDICE Jadranka Donaj 6. a Aleksander Zidanšek 

 

6. b Borko Bošković 

7. a Tone Bračko 

7. b Barbara Kokot Popović 

8. a Iris Plečko 

8. b Jure Hribar 

9. a Vesna Repenšek 

9. b Mateja Belca 

 

Ravnatelj:                    Rolando Lašič 

Pomočnici ravnatelja:             Romana Zupančič 

      Nina Brezner 

Predsednica UO šolskega sklada:        Marina Koren Dvoršak 

 

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

Prisotnih je 19 članov Sveta staršev OŠ Rače, ki je tako sklepčen. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 1 

Svet staršev je kot zapisnikarja imenoval dr. Borka Boškovića. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet 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 soglasno sprejet z 19 glasovi od 19 prisotnih. 

 

Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2021/2022 in 
pregled izvedbe sklepov predhodne seje 

Predlog zapisnika je bil poslan prisotnim. 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 2021/2022. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet 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 soglasno sprejet z 19 glasovi od 19 prisotnih. 
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Ad 4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače 
2021/2022 

Dopisna seja za potrditev Načrta dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 2021/22 je 
potekala med 24. 11. 2021 in 29. 11. 2021. Predlog zapisnika je bil poslan članom po seji, 
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 2021/2022, ki 
se glasi: 

Svet staršev podpira in potrjuje Načrt dela Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto 
2021/2022. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 19 glasovi od 19 prisotnih. 

 

Ad 5. Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2021. 

Poročilo je pripravila predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače in ga na seji 
predstavila. Želijo si, da bi lahko spomladi pripravili še kak večji dogodek, družinski pohod je 
načrtovan v maju in nato še srečelov. Predsednik sveta staršev se je zahvalil predsednici za 
lepo poročilo in veliko opravljeno delo v korist otrok šole in vrtca, še posebej pa za 
pripravljenost za nadaljevanje dela v naslednjem mandatu upravnega odbora. 

 

Predlog sklepa: 

SKLEP 6 

Svet staršev je potrdil poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada za leto 2021. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 20 glasovi od 20 prisotnih. 

 

Ad 6. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače za naslednje 
mandatno obdobje 

13. 2. 2022 poteče mandat Upravnemu odboru Šolskega sklada, zato je potrebno imenovati 
nov upravni odbor. Sedanji upravni odbor odlično opravlja svoje delo in vse predstavnice 
staršev so pripravljene nadaljevati delo tudi v naslednjem mandatnem obdobju. 
Predstavnike šole in vrtca je predlagal sveta zavoda.  

 



2. redna seja Sveta staršev OŠ Rače 2021/22   
 

5 

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. Maja Rožman, ga. Mateja 
Ficko in ga. Magda Založnik Dokl. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 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 16. 2. 2022 do 16. 2. 2024 imenoval Upravni odbor Šolskega 
sklada OŠ Rače v sestavi: ga. Marina Koren Dvoršak, ga. Maja Rožman, ga. Mateja Ficko in 
ga. Magda Založnik Dokl (predstavnice staršev), ga. Julija Šošter, g. Žan Bedenik in ga. 
Polona Šibila (predstavniki šole in vrtca). 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih. 

 

Ad 7. Imenovanje predstavnice staršev v Komisiji za sprejem otrok v Enoto 
vrtca pri OŠ Rače in namestnice predstavnice 

31. 3. 2022 poteče mandat komisiji, zato je potrebno imenovati novo predstavnico staršev in 
njeno namestnico za naslednje dveletno obdobje.  

 

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. 2022 do 31. 3. 2024 bo 
predstavnica staršev ga. Nina Falež in namestnica ga. Mateja Hercog. 

Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih. 

 

Ad 8. Aktualna problematika. 

Poročilo o vzgojno-izobraževalni problematiki ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je 
predstavil ravnatelj in je priloženo kot priloga 2.  
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Ad 9. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev 
mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ). 

Od zadnje seje sveta staršev sta bili dve seji Sveta zavoda OŠ Rače.  

Na seji septembra 2021 so bili predstavljeni rezultati NPZ, realizacija LDN šole in vrtca za 
preteklo šolsko leto ter samoevalvacijsko poročilo. Potrjena sta bila LDN šole in vrtca za 
šolsko leto 2021/22, prav tako tudi spremenjene cene šolske prehrane in jutranjega varstva, 
strokovno izpopolnjevanje za šolsko leto 2021/22 in poročilo o notranji reviziji za OŠ Rače za 
leto 2020. Imenovani so bili novi članov v pritožbeno komisijo. Predstavljene so bile tudi 
pobude staršev za ureditev krožnega prometa na parkirišču pred šolo ter glede urnika 
malice, nabave klopi, novih igral in obnove atletske steze. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje 
staršev glede organiziracije varstva otrok v primeru, ko je razred napoten v karanteno, otrok 
pa izpolnjuje pogoj PCT in ni napoten v karanteno. 

Na seji februarja 2022 je bilo sprejeto letno poročila za šolo in vrtec za leto 2021, svet se je 
seznanil s popisom kratkoročnih sredstev in obveznosti do virov sredstev. Ugotovil je 
uspešnost ravnatelja in potrdil število dni letnega dopusta. Prav tako je predlagal 
predstavnike šole in vrtca v UO Šolskega sklada OŠ Rače, ki so bili nato imenovani na današnji 
seji sveta staršev. 

ASSMOŠ je imel sejo 9. 11. 2021, ki je bila namenjena ukrepom z zvezi z epidemijo in delu na 
daljavo. Naslednja seja ASSMOŠ bo 22. 2. 2022, predlogi za sejo so dobrodošli.  

 

Ad 10. Razno.  
 
Anja Hribernik (Kometi): Lepo pozdravljeni. Zanima me, kako daleč je proces nakupa klopi 
okoli šole? Ali se že mogoče ve, kdaj se bodo površine okoli šole obnovile (igrišče, atletska 
steza, igrala)? Hvala, Anja Hribernik  
Ravnatelj: Sedem klopi so že nabavili, bodo v pokritem delu pred avlo. 
 
Anja Hribernik (Kometi) in Dejan Muršec (1. b): Pohvalila bi tudi učitelje popoldanskega 
varstva za lepo skrb za otroke. Ali je že potrjen tečaj plavanja za predšolske otroke? Hvala. 
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec: Tečaj bo od 28. 3. do 1. 4. 2022. 
 
Anja Čelan (3. b): Zakaj ni bilo šole v naravi? Otroci bi se radi udeležili več šol v naravi, do 4. 
razreda je še niso imeli. Starši želijo, da se otroke, ki so v 3. razredu, prijavi v CŠOD za 
prihodnje šolsko leto. 
Ravnatelj: Po pravilih je šola dolžna izvesti eno šolo v naravi, a se zaradi covid situacije nekaj 
časa niso izvajale, tako da je zdaj večji naval na CŠOD in je težje dobiti dober termin. Predlog 
bo predstavljen na pedagoški konferenci. 
 
Metka Mršnik (3. a): Starši prosijo, da bi se šola v naravi izvedla za četrti razred, ker bi se naj 
do marca še dalo prijaviti na kakšno šolo v naravi, druge šole se jih udeležujejo. Zagotovilo bi 
se tudi financiranje, zato predlagajo, da bi organizirali sestanek in se dogovorili glede 
možnosti izvedbe. 
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Starši prav tako predlagajo, da bi šola na spletni strani predstavila več vsebin, ki jih otroci 
izvajajo v razširjenem programu, kot je to odlično pripravila učiteljica Sabina Hovnik pri 
predmetu TJA (tuj jezik angleščina), in da bi razmislila o posodobitvi spletne strani. 
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja: Šola bo na podlagi primera dobre prakse učiteljice Sabine 
Hovnik preverila, kaj bi se dalo še narediti glede objav na spletni strani. Prav tako bo 
poskusila izboljšati spletno stran, predvidoma za naslednje šolsko leto. 
 
Seja je bila zaključena ob 18:38, ob zaključku seje je bilo prisotnih 23 članov sveta staršev. 
 
 
Zapisal:      Predsednik Sveta staršev OŠ Rače: 
 
dr. Borko Bošković     dr. Aleksander Zidanšek 
 
 
Rače, 23. 2. 2022 
 
 
Priloge:  
1. Seznam udeležencev 
2. Poročilo ravnatelja 
 


