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Z A P I S N I K 
1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače, 
 ki je bila v ponedeljek,  27. 9. 2021, ob 18.00 

v jedilnici, v pritličju šole in na daljavo na Teams 
 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače v 
šolskem letu 2021/22 ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika. 

2. Potrditev predloga dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika in pregled sklepov predhodne seje Sveta staršev OŠ Rače v letu 

2020/21. 
4. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN 

za 2020/21(šola in vrtec), Poročila NPZ za 2020/21. 
5. Obravnava predloga nadstandardnih storitev za šolsko leto 2021/2022. 
6. Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022. 
7. Poročilo ravnatelja 
8. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna problematika. 
9. Razno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  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  
 
Sejo je do izvolitve predsednika vodil ravnatelj g. Rolando Lašič, nato pa predsednik Sveta 
staršev g. Aleksander Zidanšek. 
 
 



Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta 
staršev OŠ Rače v šolskem letu 2021/22 ter izvolitev predsednika in 
namestnika predsednika. 
 
Ravnatelj je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo od 29 oddelkov prisotnih v jedilnici 16 
predstavnikov in na Teams 10 predstavnikov, skupaj torej 26 predstavnikov oddelkov. 
Seznam prisotnih je v prilogi 1.  
 
Soglasje h kandidaturi za predsednika je dal g. Zidanšek, predstavnik 6. a razreda, h 
kandidaturi za namestnico predsednika pa ga. Jadranka Donaj, predstavnica skupine Zvezdice. 
 
Za zapisnikarja je bila predlagana ga. Jadranka Donaj. 
 
Sklep 1: 
Za predsednika Sveta staršev je bil izvoljen g. Aleksander Zidanšek. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ravnatelj je predal vodenje seje predsedniku Sveta staršev.  
 
Sklep 2: 
Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila izvoljena ga. Jadranka Donaj. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih). 
 
Sklep 3: 
Za zapisnikarja 1. seje Sveta staršev OŠ Rače v šolskem letu 2021/22 je bila 
soglasno potrjena ga. Jadranka Donaj. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih). 
 
Ad 2.  Potrditev predloga dnevnega reda.  
 
Spremenjen predlog dnevnega reda: 
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače v 

šolskem letu 2021/22 ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika. 
2. Potrditev predloga dnevnega reda. 
3. Potrditev zapisnika in pregled sklepov predhodne seje Sveta staršev OŠ Rače v letu 

2020/21. 
4. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN za 

2020/21(šola in vrtec), Poročila NPZ za 2020/21. 
5. Obravnava predloga nadstandardnih storitev za šolsko leto 2021/2022. 
6. Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022. 
7. Imenovanje predstavnice staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada. 
8. Imenovanje predstavnikov staršev v pritožbeni komisiji. 
9. Pobude in predlogi iz vrtca. 
10. Poročilo ravnatelja. 
11. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna problematika. 
12. Razno.  



Sklep 4:  
 Svet staršev je sprejel predlog dnevnega reda.  
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ad 3. Potrditev zapisnika in pregled sklepov predhodne seje Sveta staršev 
OŠ Rače v letu 2020/21. 
 
Zapisnik 3. redne Sveta staršev OŠ Rače 2020/21 je objavljen na spletni strani. Na zapisnik ni 
bilo pripomb. 
 
Sklep 5:  
Svet staršev je potrdil zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2020/21. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Sklep 6:  
Svet staršev je ugotovil, da so bili sklepi predhodnih sej realizirani. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ad 4. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o 
realizaciji LDN za 2020/21(šola in vrtec), Poročila NPZ za 2020/21.  
 
Starši na predloge Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN za 2019/20 
(šola in vrtec) in Poročila o drugem letu izvajanja poskusa RaP, ki so priloženi kot priloge 2, 
3, 4 in 5, niso imeli pripomb. 
 
Sklep 7:  
Svet staršev se je seznanil s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, 
Poročila o realizaciji LDN za 2020/21(šola in vrtec) ter Poročila NPZ za 
2020/21. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ad 5. Obravnava predloga nadstandardnih storitev za šolsko leto 2021/2022. 
 
Ravnatelj je predstavil predlog nadstandardnih storitvev za šolsko leto 2021/2022, ki priložen 
kot priloga 6. Cene so okvirne, tako da lahko pride še do manjših sprememb. 
 
VPRAŠANJE: Ali je šola v naravi le v 8. razredu?  
ODGOVOR: Šola je oddala povpraševanje, ampak ni bila izbrana. Problem je zaradi korone, 
ker je lani veliko aktivnosti odpadlo in je posledično letos veliko večje zanimanje. So se pa 
sredstva, ki so bila namenjena za nek razred, ohranila in ko bo razred izbran, bodo potem ta 
denar koristili. Po zakonu je obvezna ena šola v naravi. Če bi bila vsako leto, bi jo morali 
plačati starši in bi bil to preveliki finančni zalogaj za starše. Vendar, če starši dajo pobudo 
razredniku, se šola v naravi lahko organizira, sami pa tudi krijejo vse stroške. Zaradi situacije 
s korono je izvedba težja, tako da je šola letos dobila ponudbo CŠOD le za 8. razred za letno 
šolo, ne pa za zimsko šolo za 7. razred.  
 
 



Sklep 8:  
Svet staršev se je seznanil s Predlogom nadstandardnih storitev za šolsko 
leto 2021/2022 in dal soglasje k predloženemu Predlogu nadstandardnih 
storitev OŠ Rače 2021/22. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ad 6. Obravnava predloga LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022.  
 
Predlagana LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022 sta predstavila ravnatelj in pomočnica 
ravnatelja za vrtec ter sta priložena kot prilogi 7 in 8.  
 
Šola nadaljuje s programi in poskuša projekte, kot je fit pedagogika, tako da bi v pouk vnesli 
čim več gibanja.  
 
Tudi vrtec je v fit pedagogiki, tako da bo veliko časa preživljal zunaj, nadaljuje se izvajanje 
programa. Vrtec bo veliko časa preživel zunaj, izvaja projekt Gozdni vrtec. Zato bo šolski 
sklad zaprosil za nakup škornjev za celoten vrtec, za vse otroke, tako da bodo lahko v vsakem 
vremenu izvedli zunanje aktivnosti. Drugače se nadaljujejo dejavnosti podobno kot lani.  
 
VPRAŠANJE: Starši so vprašali, kako se bodo letos izvajale dejavnosti v vrtcu? 
ODGOVOR: Pomočnica ravnatelja za vrtec je povedala, da se bo Svizec izvajal, prav tako 
tudi druge dejavnosti, npr. plesne urice, pevski zbor ipd. Otroci se pri tem ne bodo mešali, 
asktivnosti se bodo odvijale v igralnicah in jih bodo po potrebi vodile vzgojiteljice, znotraj 
posamezne skupine. 
 
Sklep 9:  
Svet staršev se je seznanil s predlogom LDN šole in vrtca za šolsko leto 
2021/2022 in sprejel mnenje, da sta predložena LDN šole in vrtca za šolsko 
leto 2021/22 primerna. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ad 7. Imenovanje predstavnice staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada 

Sklep 10:  
Svet staršev je za predstavnico staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada 
imenoval go. Matejo Ficko namesto ge. Jadranke Donaj. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
Ad 8. Imenovanje predstavnikov staršev v pritožbeni komisiji 

Pritožbeni komisiji je letos potekel mandat. 
 
Sklep 11:  
Svet staršev je imenoval predstavnike staršev v pritožbeni komisiji: ga. Neja 
Cerar Babič,  g. Jure Hribar in ga. Anja Čelan. 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno (26 glasov od 26 prisotnih).  
 
 



Ad 9. Predlogi in pobude iz vrtca 

 
Namestnica ravnatelja za vrtec je prosila predstavnike oddelkov vrtca za predloge in pobude. 
 
Lunice so zadovoljni, imajo pohvale za način uvajanja novincev v vrtec. Zanima jih, kako je s 
sprehodi. 
 
Odgovor pomočnice ravnatelja za vrtec: Vrtec načrtuje prehod, tako da so že zdaj zunaj na 
terasah, kjer se počutijo bolj varne, oktobra pa začnejo s sprehodi. Imajo tudi pohvalo glede 
uvajanja, ker ni bilo nekih omejitev. 
 
Mavrice so zadovoljni. Všeč jim je delo z easistentom, zadovoljni so tudi z vzgojiteljicami. 
 
Sončki imajo pohvalo vzgojiteljicam, ki zelo lepo delajo. 
 
Mehurčki imajo pohvalo za srčne vzgojiteljice, ni bilo nobenih pripomb. 
 
Kometi so zadovoljni z delom vzgojiteljic, izbrali bodo novega predstavnika staršev. 
 
Vetrnice so zelo zadovoljni. 
 
Drugi nimajo pripomb. 
 
Bile so tudi pobude, da bi se vrtec za svet staršev sestajal posebej, a to po zakonu ni možno, 
ker je zavod en sam. Tudi na drugih šolah je tako, da so vsi skupaj na sejah. Lahko pa bi se 
organizirali tako, da se najprej pove vse glede vrtca in potem lahko po želji predstavniki  
staršev vrtca sejo zapustijo. Problem se lahko pojavi pri sprejemanju pobud in predlogov, kjer 
ne bi imeli zadostno število glasov in zato seja ne bi bila sklepčna. Ločena seja je bila v 
preteklosti tudi že izvedena, a se ni odneslo. Zato zaenkrat ostane tako, da se problemi vrtca 
obravnavajo takoj za skupnimi zadevami, tako da lahko predstavniki vrtca sejo prej zapustijo.  
 
Ad 10. Poročilo ravnatelja.  
 
Ravnatelj je predstavil delo v novem šolskem letu. Imamo 378 otrok, eden se šola na domu, 
37 je prvošolčkov, ministrstvo je dovolilo dva oddelka v 9. razredu, tako da je 18 oddelkov. V 
vrtcu je 201 otrok v 11 oddelkih. 
 
Poskus RAP je bil podaljšan še za 2 leti, sodeluje 50 šol. Čez dva tedna pridejo na obisk 
predstavniki partnerskih Erasmus+ šol iz Španije, Portugalske, Grčije in Estonije. 
Podrobnejše poročilo ravnatelja je priloženo kot priloga 9. 
 
Ad 11. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna 
problematika.  
 
Predstavljene so bile naslednje pobude, predlogi in vprašanja: 
 
1. a: Starši imajo pohvalo za učiteljico glede prvega šolskega dne, katerega si bodo učenci 
zagotovo zapomnili. 
 



1. b: So zadovoljni. 
 
2. a:  
Vprašanje: Kdaj bodo okoli šole klopi? 
Odgovor: Šola je finančno odvisna od občine. Ko bo občina zagotovila finančna sredstva, se 
bodo klopi lahko nabavile.  
Vprašanje: Starši prosijo, da bi lahko govorilne ure lahko potekale v živo. 
Odgovor: Dogovor je, da so vse govorilne ure lahko v živo, ob pogoju PCT.  
Vprašanje: Kdaj bodo zamenjana igrala pred šolo? 
Odgovor: Šola daje pobude za izboljšave na občino, od njih pa je odvisno, kdaj bodo namenili 
sredstva za to. Občina je dokupila zemljišče in tam bi se naj uredilo novo igrišče.  
Vprašanje: Starši prosijo, da se dovoli, da imajo otroci v šoli pametno uro. Učenci 2. razredov 
bodo začeli sami hoditi iz šole domov in zato je za starše zelo pomembno, da ima otrok pri 
sebi nekaj, s čimer lahko pokliče starša, v kolikor se bi kaj zgodilo. Tudi starši lahko kadar 
koli preverijo, kje se otrok nahaja (oz. če je ob uri varno prispel domov). Lahko bi se sicer ura 
ali telefon skril v torbo, ampak s tem bi otroke učili, da morajo prikrivati in lagati. Zato je 
želja da se to dovoli. 
Odgovor: Poskusno so ure dovoljene. Vendar morejo biti v torbi in na tiho. V kolikor se 
ugotovi, da bo to motilo pouk, bodo starši opozorjeni. Prav tako šola ne prevzema nobene 
odgovornosti, v primeru, da telefon ali ure izgine.  
 
2. b: 
Vprašanje: Problem je glede začetka pouka ob 7.30. Starši so prepričani, da je to za otroke 
prezgodaj, da se zaradi tega morejo zbujati prej in posledično potrebujejo več časa, da se pri 
pouku zberejo in začnejo poslušati. Pridobilo se je mnenje vseh staršev 1 triade in mnenja so 
deljena. Vendar v 2. b razredu ne vidijo smisla tako zgodnje ure. In želijo, da vodstvo o tem 
ponovno razmisli. 
Odgovor: Pravilnik določa, da se pouk ne sme začeti pred 7.30 uro in da šola sama določa 
urnike. Ta ura ni predlog vodstva, ampak želja učiteljic 1. triade. Problem se je pojavljal lani, 
ko so otroci imeli kosilo med poukom. In so učiteljice imele težavo, otroke pripraviti do 
učenja po tem, ko so imeli kosilo. In temu je šola prisluhnila. Časa kosila pa ne moremo 
premakniti. Če bi se za vsako stvar, ki bi jo šola želela sprejeti, spraševalo starše, potem ne bi 
sprejeli niti ene spremembe, ker bi vedno bil nekdo proti. V letošnjem letu se urnik zagotovo 
ne bo spremenil. Drugo leto pa se bo upoštevalo izključno mnenje učiteljic.  
Vprašanje: Če se RAP lahko izvaja po kosilu, zakaj se potem ne bi mogel tudi pouk? Saj pri 
RAP-u so tudi predmeti, pri katerih se učijo ( igriva matematika, nemščina…)? 
Odgovor: RAP predmete si otroci izbirajo sami, tiste, kateri jih veselijo. Medtem ko so šolski 
predmeti obvezni, teh otroci ne izberejo sami in zato seq otroke tudi težje pripravi do učenja.  
Vprašanje: Kaj je z otroci, ki so covid preboleli v primeru karantene? 
Odgovor: Vsi otroci so napoteni v karanteno in je šolanje na daljavo.  
Vprašanje: Problem je, da starši potem morejo ostati doma, a jim ne pripada nega ali višja 
sila. Zakaj se teh otrok ne da v druge razrede? 
Odgovor: Skupin se ne sme mešati. Šola bo dala vprašanje naprej na pristojne službe. 
Vprašanje: Vozni red avtobusa. Ne vozi po koncu šole, ampak 1 uro kasneje. 
Odgovor: Vozni red se naravna na celo šolo. Po pouku imajo starejši učenci kosilo, zato je ura 
avtobusa zamaknjena. Otroci morajo imeti dovolj časa, da se v šoli v miru najedo. Avtobus pa 
je samo eden. Zato se res zgodi, da mlajši otroci čakajo na avtobus, ker imajo kosilo že prej 
med poukom. Občina pa ne odobri dveh avtobusov, zato za zdaj ostane vozni red 
nespremenjen.  
 



3. a: 
Vprašanje: Glede začetka prve ure je bil predlog, da bi se za celo šolo sprejela skupna prva 
ura, ki bi bila ob 8h. Prošnja je pa tudi, da se taki ukrepi šole staršem razložijo vnaprej. 
Vprašanje je tudi, kdaj se bo širila in obnavljala jedilnica? 
Odgovor: Že dalj časa se razmišlja o širitvi jedilnice, ampak financiranje širitve je odločitev 
občine.  
Vprašanje: Starši želijo, da se lahko imenuje namestnika predstavnika staršev v svetu staršev, 
tako da je razred zastopan v primeru, da predstavnik ne more priti na sejo. 
 Odgovor: Namestnika se lahko imenuje. Izvoljen more biti na roditeljskem sestanku. Vendar 
ta namestnik lahko le prenese pobude in pohvale, ne more pa sodelovati na glasovanju.  
Vprašanje: Bi lahko šola nabavila maske za vse učence? 
Odgovor: Ena maska z logotipom stane 4€ in je to finančno za celo šolo kar zalogaj. Šola bo 
dala ta predlog na šolski sklad. 
 
3. b: 
Vprašanje: Glede začetka šole ob 7.30 ni težav. Problem pa je, da se ob 14.30 konča večina 
dejavnosti RAP-a ter imajo otroci za Sp. in Zg. Gorico avtobus šele ob 15.30 uri, tako da so 
doma šele malo pred četrto uro. Glede na to, da gredo v šolo ob 6.45 uri, je to zelo dolga 
odsotnost.  Prosili bi, da se dejavnosti, ki so sedaj 7. šolsko uro (za te otroke 8. šolsko uro), v 
kolikor je možno, začnejo prej - 6. šolsko uro.  
Pobuda je tudi, da bi se zagotovile varne poti in kolesarske steze do šole.  
Odgovor: O kolesarski stezi je že bilo govora, ampak to ni tako enostavno urediti. Ravnatelj 
bo govoril z županom o tem.  
 
5. a: 
Izgubili so že 2 učiteljici zaradi bolezni. Otroci so zaradi tega zmedeni. Želja je, da ta 
učiteljica, ki je zdaj, ostane do vrnitve razredničarke. Opazili pa so še en problem: ko učenci 
nekaj ne razumejo v šoli, ne upajo vprašati učiteljice za dodatno razlago in potem to doma 
povedo staršem. Želja je, da bi učitelji sami spodbujali učence, da naj vprašajo, kar ne 
razumejo.  
 
5. b: 
So trenutno že tretji dan v karanteni. Pohvala je glede šolanja na daljavo. Težava pa je bila, da 
je bilo v času njihove karantene tekmovanje iz logike. Zaradi tega so nekateri otroci bili 
razočarani, ker niso mogli sodelovati. Prosijo, če se lahko to v prihodnje kako drugače uredi, 
npr. kot reševanje testa na daljavo preko spleta. Vprašanje je bilo tudi glede športnega dneva 
pozimi: vedno je organizirano samo drsanje. Želja je, da bi imeli izbiro (npr.: pohod, 
smučanje, sankanje ipd.) 
Odgovor: Če bo še kakšno tekmovanje v času karantene, se bo šola potrudila urediti 
tekmovanje na daljavo. 
 
6. a: 
Starši imajo pohvalo učiteljice za lepo pripravljen roditeljski sestanek in zelo pregleden 
izvleček letošnjih dogodkov na šoli. Prav tako zelo lepo poteka pouk v skupinah pri 
angleščini. 
Vprašanje: Bi lahko šola preverila možnosti za odstranitev avtomata za hrano in pijače ob 
dovozni poti v šolo?  
Odgovor: Tudi šola je proti tem avtomatom. Ampak stojijo na privatnem zemljišču in šola ne 
more narediti nič. Podpisali so pogodbo za 10 let.  



Vprašanje: Starši predlagajo, da bi spremenili koledar jedilnika, tako da bi tisti teden, ko so na 
jedilniku ribe, bile ob petkih. 
Odgovor: Šola bo predlog sporočila kuharju.  
Vprašanje: LDN navaja, da so prednostne naloge podrobneje opredeljene v akcijskem načrtu 
za šol. l. 2021/22. Bi bilo možno dobiti ta akcijski načrt? 
Odgovor: Akcijski načrt se še pripravlja, dokončan bo v tem tednu. Takrat ga lahko pošljemo 
oz. ga bomo objavili na spletni strani skupaj z novim LDN. 
 
6. b: 
Starši se pridružujejo pohvali razredničark 6. razreda za lepo pripravljen roditeljski sestanek 
in zelo pregleden izvleček letošnjih dogodkov na šoli. 
 
7. b: 
Vprašanje: Pri matematiki so imeli preverjanje znanja in učenci ko so odgovorili napačno, so 
morali delati sklece. To je bilo pri otrocih zelo slabo sprejeto, saj so dojemali kot kazen. 
Odgovor: Šola bo preverila. 
 
8. a: 
Pohvala razredničarke za lepo pripravljen prvi roditeljski sestanek. Otroci in starši so zelo 
veseli, da bo letos izvedena šola v naravi, ker je lansko šolsko leto odpadla zaradi epidemije 
covid-19. Imajo pa željo, če bi lahko učenci imeli malico po 2. šolski uri. Ker sedaj je po 1. 
šolski uri in veliko otrok malice ne je, ker jim je prehitro (saj so siti še od zajtrka, ki ga imajo 
doma), prav tako je potem več časa do kosila in so otroci od malice do kosila že zelo lačni. 
Odgovor: Šola bo preverila. 
 
9. razred: 
Starši tudi želijo, da se malica prestavi iz odmora po 1. uri na odmor po 2. uri. 
Vprašanje: Ali je lahko valeta še kje drugje razen v šoli. 
Odgovor: Uradni/kulturni del je v šoli v športni dovorani, neuradni del zvečer pa je lahko na 
željo staršev tudi drugje. Vendar se morajo starši sami organizirati.  
 
Ad 12. Razno.  
 
Pod točko razno so starši izpostavili problem varnosti prometa na parkirišču pred šolo. 
Predlagali so, da bi omogočili enosmerno krožno pot za oddajo otrok, na primer s priključkom 
sedaj slepe ulice na rondoju, in da bi razmislili o začasnem zaprtju parkirišča pred šolo. 
 
Naslednji redni seji sveta staršev bosta 17. 2. 2022 in 6. 6. 2022. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15. 
 
 
 
Zapisala:      Predsednik Sveta staršev OŠ Rače: 
Jadranka Donaj     Aleksander Zidanšek 
 
 
Rače, 7. 10. 2021 
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