
Svet staršev  

Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

Partizanska c. 28, 1381 RAKEK 
 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v četrtek, 26. 9. 2012, ob 17. uri, v učilnici B4 

 

Prisotničlani: Boris Bajt, Milanka Praprotnik, Mateja Podobnik Udovič, Darja Koprivc, Azra 

Vidić, Maja Zidar, Katja Juvančič, Lana Oton, Helena Rajk 

 

Opravičeno odsotni člani: Romana Oblak, Milan Ivančič, Saša Colja, Helena Šlajnar, Polona 

Grintal 

Odsotni: Snežana Štefančič, Romana Godeša 

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, pomočnica ravnateljice Irena Mele in tajnica 

Marina Švigelj 

 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seja sveta staršev zagotovljena.  

  

Člani sveta staršev so bili na vabilu seznanjeni, da je gradivo objavljeno na spletni strani šole, 

poslano pa je bilo tudi po elektronski pošti vsem članom, ki so v tajništvo šole sporočili e-

naslov. 

 

Dnevni red: 

 

1. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/2012 

2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/2012 

3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 

4. Predstavitev razvojnega načrta 

5. Obravnava sprememb in dopolnitev Pravil o šolski prehrani, cen šolskih kosil, dežurstev 

učencev in hišnega reda. 

6. Razno 

 

KT1.)  Gospa ravnateljica je predstavila: 

 -Poročilo o delu v šolskem letu2011/12,  

 -   Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/2012, 

 -   Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013in 

 -   Razvojni načrt. 

 

Ravnateljica je starše seznanila z materialno škodo, ki je nastala med počitnicami. 

 Obvestila je člane sveta staršev, da bo šola po 14:30 zaprla glavni vhod v šolo, zaradi  

 vstopanja nepovabljenih in nezaželjenih gostov, ki delajo škodo, pred dnevi pa so vdrli 

 v garderobo čistilk in eno oškodovali. 

Zaradi popoldanskih dejavnosti, ki se odvijajo na naši šoli v popoldanskem času bo 

 vstop v šolo mogoč na vhodu I. triade, na katerem imajo snažilke večji pregled. 

 Planiramo tudi nabavo dveh kamer, ki bosta nameščeni pri kuhinji in zbornici šole. 

  



  

 

Gospo Lano Oton je zanimalo, zakaj v letošnjem šolskem letu ni organiziranega tabora 

 v CŠOD za 7. razred. Želi, da bi se tudi za te otroke nekaj organiziralo, ker straši niso 

 bili seznanjeni, da bi bili učenci kakorkoli problematični.  

 

Gospa Irena Mele je pojasnila, da v letošnjem letu učenci 7. razredov ne bodo obiskali 

 CŠOD  ali taborov in bodo v skladu z letnim delovnim načrtom in predmetnikom 

 vse dneve dejavnosti. Odločitev, da se za 7. razred ne organizira tabora, je 

 skupaj z razredničarkami sprejel aktiv učiteljev.  

 

Gospa Maja Zidar je predlagala, da se nazivi interesnihdejavnosti na seznamih, ki jih 

 otroci prejmejo na začetku šolskega leta,bolj jasno predstavijo. Prosi za  konkretnejšo 

 predstavitev interesnih dejavnosti. 

 Člani so mnenja, da bi bil pri izbiranju ID potreben podatek o časovnem razporedu 

 ID. 

 Gospa Irena Mele je staršem povedala, da se za vse interesne dejavnosti ne more v 

 naprej uskladiti terminov. Za vse ID, katere je bilo možno, so se termini napovedali. 

 

 

 Gospod Bajt je predlagal, da se dopolni Razvojni načrt tako, da so pod nosilce 

 vključeni tudi starši,  ki so za otroke odgovorni, ravno tako pa so tudi starši 

 vzgojitelji svojih otrok. 

 Predlaga tudi, da se učence vzpodbuja k  raziskovalnemu delu. 

  

 Gospa ravnateljica je starše tudi seznanila, da bo ob vhodu v šolo tabla na kateri bo 

 smiselni vzorec v obliki smerokaza vseh projektov, na/v katerih sodeluje naša šola. 

 Vključeval pa bo tudi smernice lepega vedenja, pravila lepega obnašanja in 

 pozdravljanje. 

 

 V  novem šolskem letu je šola organizirala tudi urejanje šolske okolice. Izdelan je 

 načrt urejanja. Posamezna območja so dodeljena oddelkom, ki so odgovorni za 

 ureditev dodeljenega območja. 

 

Kt5.) Gospa ravnateljica je predstavnike staršev seznanila z novostmi in spremembami 

 Pravil o šolski prehrani. Spremembe so nastali zaradi uveljavitve Zakona o urejanju 

 javnih financ (ZUJF). Ukinjena je pravica do splošne subvencije malice. 

  

 

 SKLEP: Starši so soglasno potrdili Pravila o šolski prehrani. 

 

 Starši so pripomnili, da je za kosilo odmerjeno premalo časa.  

 

 Gospa ravnateljica je povedala, da je bil sprejet dogovor s prevoznikom, ki otroke po 

 5. šolski uri počaka pred šolo. Prav tako gredo lahko tudi ostali učenci na kosilo in 

 imajo dovolj časa, da pojedo in se pripravijo na pouk. 

 

 Starši so opozorili na prevoz po 7. šolski uri in na prevoz na preduro. 

 Izkazalo se je, da prevoz po 7. uri ni tako nujno potreben, ker otrok na avtobusu ni.  



 Še vedno je velik problem za prevoz na predure. Strokovni delavci šole organizacijo 

 predur podpirajo, ker je delo s spočitimi otroki lažje od dela po pouku, ko so vsi že 

 utrujeni in naveličani. 

 V jutranjih urah so organizirani predvsem dopolnilni in dodatni pouk, v katere je 

 vključeno večje število otrok.  

 

 Starši so bili seznanjeni tudi s Pravili hišnega reda in dežurstev učencev. 

 

Kt6.) Razno 

 Tiskanje obvestil: V skladu z  varčevalnimi ukrepi, se je vodstvo šole odločilo, da se 

 obnašamo varčno. Tiskali bomo le najbolj pomembna obvestila, ki vsebujejo veliko 

 podatkov in napotkov za nemoteno delo pouka. 

  

 Gospod Boris Bajt je predlagal, da se obvestila pišejo v beležke, otroci pa naj bi 

 obvestilo dali v podpis staršem. Podpis naj bi naslednji dan preverila razredničarka. 

  

 Starši so predlagali tudi, da bi se obvestila pošiljala po elektronski pošti in objavljala 

 na spletni strani šole. Omenjajo tudi možnost vpogleda preko spleta v E-redovalnico. 

  

 Ravnateljica je predlagala, da starši poiščejo informacije na spletni strani 

 http://www.osrakek.si/, pod zavihkom obvestila in obvestila staršem.Glede 

 elektronske dokumentacije pa je starše seznanila, da je večina zaposlenih na šoli proti 

 e-dokumentaciji, zaradi zaupnosti podatkov. 

 

 Starši z Unca se tudi pridružujejo, da imajo otroci za kosilo premalo časa. Ponovno 

 apelirajo na ravnateljico, da bi se uredili prehodi čez cesto, da bi se postavile 

 opozorilne table – »ŠOLA« in hkrati znižaladovoljena hitrost vozil in uredilo varno 

 postajališče. Prosijo tudi, da naj se odgovorne za varnost v prometu ne čaka, ter da naj 

 ukrepajo  predno se njihovim otrokom kaj zgodi. 

 

 SKLEP: Z vidika sveta staršev ravnateljico zaprosijo, da urgira in seznani občino 

 Cerknica s problemi prehoda, postajališča in prometnimi razmerami na Uncu.  

 

 Ravnateljica je predstavnike sveta staršev seznanila s kalkulacijo cen kosil in 

 obrazložila razlog za podražitev kosil. 

  

 Kljub napovedanim novim podražitvam se bo šola trudila zagotavljati enako kvaliteto 

 prehrane, kot je bila do sedaj. 

 

 V  skladu z novim šolskim koledarjem in kasnejšim prihodom učencev v šolo se 

 spremenijo tudi pravila  Dežurstva učencev – zaradi novega urnika je čas dežurstva od 

 8:00 do 14:00. Pravila bomo še dopolnili s postavko o času malice in kosila za dežurne 

 učence ter odhodom dežurnega učenca na avtobus. 

 

 Na predlog ravnateljice so člani sveta staršev imenovali nove člane upravnega 

 odbora šolskega sklada Rakec, in sicer: 

 

- Lano Oton  

- Romano Oblak  

- Heleno Šlajnar 

http://www.osrakek.si/


- Milanko Praprotnik 

 

 

 Staršem je tudi povedala, da bo v jesenskem času izvedena nenapovedana evakuacija.  

 

 Člani sveta staršev so imenovali tudi novo namestnico predstavnice notranjskega 

 aktiva sveta staršev, in sicer Majo Zidar. 

 

 Gospa ravnateljica je starše še seznanila spromocijo Unesco šole, člane vabi na 

 koncert »Željam naproti – 3«, ki bo organiziran 22. 11. 2012, ob 19. uri, v Kulturnem 

 domu Cerknica. Dobrodelnost pa bo namenjena zbiranju sredstev v šolski sklad, 

 konkretno pa pomoč otrokom v Sudanu.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

 

Zapisnikarica:       Predsednik sveta staršev: 

 

Marina Švigelj       Milan Ivančič 

        

 

      Namestnik predsednika sveta staršev: 

         

        Boris Bajt 

 


