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Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek    
Partizanska 28, 1381 Rakek 
 
Tel:         01 705 25 10 
Faks:       01 705 12 08 
e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

 
Svet osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

Številka: 

Datum: 

 

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 

ki je bila v sredo, 30. 9. 2015, ob 18 v učilnici C5 
 
 
Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Tatjana Svet, 
Alojz Puntar, Anton Udovič, Helena Šlajnar in Robert Debevec 
 
Opravičeno odsotna: Franc Šivec, Boris Bajt 
Odsotna: Helena Šlajnar 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, Polona Klopčič 
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 
 
Predsednica sveta pozdravi člane sveta in prebere predlagani dnevni red seje sveta 
zavoda. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 12. redne in 17. korespondenčne seje 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015 

3. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014/2015 

4. Predstavitev Razvojnega načrta 2015-2020 

5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 

6. Spremembe Pravilnika o šolski prehrani Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

7. Spremembe Prometno-varnostnega načrta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

8. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem času ter o izrabi letnega 

dopusta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

9. Razno 

 
Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
 
 
1.) Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 12. redne seje, z dne 10. 6. 2015. Predsednica 

sveta šole je podala na glasovanje sklep korespondenčne seje,  in sicer: 
 

17. KORESPONDENČNE SEJE z dne, 19. 8. 2015, ki se je glasil: 



 2 

sklep 1: Mag. Anita Ivančič, ki jo je svet zavoda imenoval za ravnateljico za nov 
mandat od 1.9.2015 do 31.8.2020, za navedeno obdobje sklene pogodbo o zaposlitvi 
na podlagi tipske pogodbe, ki jo je pripravilo ministrstvo, brez sprememb. 
 
Člani so soglasno potrdili korespondenčno potrjen sklep. 
 

2.)   Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/2015. 

Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za šolsko leto 2014/2015 je podala gospa 
ravnateljica mag. Anita Ivančič.  
Povedala je, da je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 realiziran. 
 
Razprave na podano poročilo ni bilo. Gradivo se nahaja na spletni strani zavoda 
oziroma v tajništvu šole. 
 
Člani sveta šole so soglasno potrdili podano Poročilo o vzgojno-izobraževalnem 
delu v šolskem letu 2014/2015. 

  
3.)  Samoevalvacijsko poročilo 2014/2015. 
       Predstavila ga je gospa ravnateljica. Na poročilo ni bilo razprave. 

 
Gradivo se nahaja na spletni strani zavoda oziroma v tajništvu šole. 

 
 Člani sveta šole so soglasno potrdili podano samoevalvacijsko poročilo za             

 šolsko leto 2014/2015. 
 

4.) Predstavitev razvojnega načrta 2015/2020 
Po končani predstavitvi so člani izrazili še nekaj investicijskih želja, kot so zaprtje 
kozolca na Uncu, preureditev igralnice v pritličju v 1. triadi na Rakeku, nabava 
ozvočenja in brezžičnih mikrofonov. 
 
Ravnateljica je tudi članom podala nekaj informacij glede izgradnje telovadnice. 
Občina je že izbrala projektanta za izdelavo projekta. Gradila naj bi se varčna in eko 
zgradba.  
 
Člani sveta so soglasno potrdili Razvojni načrt Osnovne šole »Jožeta Krajca« 
Rakek za obdobje 2015-2020. 
 
Gradivo se nahaja na spletni strani zavoda oziroma v tajništvu šole. 

 
5.)  Letni delovni načrt (LDN) 2015/2016 je predstavila gospa ravnateljica.  

Razprave na o načrtovanem delu v šolskem letu 2015/16 ni bilo.  
 
Člani sveta so Letni delovni načrt Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek za šolsko 
leto 2015/16 soglasno potrdili. 
 
Gradivo se nahaja na spletni strani zavoda oziroma v tajništvu šole. 

 
6.) Predstavitev Pravilnika o šolski prehrani Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek  
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Ravnateljica je člane sveta seznanila s spremembami Pravilnika o šolski prehrani 
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek. Novost je uvedba obroka – popoldanska malica 
– cena je enaka kot cena zajtrka in je opredeljena v Letnem delovnem načrtu. 
 

7.) Spremembe Prometno-varnostnega načrta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
 

Ravnateljica je člane seznanila, da je šola vključena v projekt Prometna kača. 

 

Člani sveta šole so spremembe Prometno-varnostnega načrta Osnovne šole »Jožeta 

Krajca« Rakek soglasno potrdili. 

 

 

8.) Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem času ter o 
izrabi letnega dopusta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

  
 Ravnateljica je podala informacijo o izrednem inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata RS 

za šolstvo, ki ga je opravil inšpektor dr. Jurij Šink na podlagi pisne pobude o 
domnevnih nepravilnostih v šoli, dne 17. 9. 2015. 

 Nadzor je bil še isti dan ustavljen, brez pisnih opozoril z izjemo ustnega navodila za 
pripravo Pravilnika o poslovnem času šole. 

  
 S pravilnikom ravnateljica ureja poslovni čas zavoda in s tem zunanjim obiskovalcem 

omejuje prosto vstopanje v šolske prostore izven določenih terminov. 
 Pravilnik vsebuje tudi že sprejet pravilnik o evidentiranju delovnega časa, le-ta 

preneha veljati s potrditvijo Pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem 
delovnem času ter o izrabi letnega dopusta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek. 

 
 Kratki predstavitvi je sledila razprava članov, sindikalna zaupnica pa je podala mnenje 

članov sindikata. Člani sindikata predlagajo spremembe: 
 

- da se zadnji odstavek 35. člena briše,  

- da se v tretjem odstavku 37. člena briše strokovni delavec in navede tako kot je v KPIVIZ 

delavec (velja tudi za tehnično osebje) in da se beseda resno umakne oziroma bolje 

opredeli, saj ta beseda v kolektivni pogodbi ni navedena (KPVIZ, 48. člen, 2. odstavek). 

 

Ravnateljica je na predlog predsednice podala informacije pod točko Razno (zapis glej pod 

točko 9.) in zapustila sejo ob 21. uri. 

 

 Člani sveta so sprejeli sklep, da se pobude in spremembe posreduje ravnateljici in da se 

podana mnenja uskladijo ter če so utemeljena, upoštevajo v obravnavanem pravilniku. Po 

uskladitvi se skliče korespondenčna seja sveta o glasovanju sprejema Pravilnika o 
poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem času ter o izrabi letnega dopusta 
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek. 

 
9.) Razno 
 Ravnateljica je člane zaprosila, da podajo soglasje za podjemno pogodbo o izvajanje 

interesne dejavnosti folklorni plesi, ki jo bo izvajala dolgoletna mentorica Vida Žlogar 
in za sklenitev avtorske pogodbe z gospo Ines Ožbolt, uni. dipl. psih. za izvedbo 
testiranja učencev. 
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  Za sklenitev avtorske pogodbe smo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
soglasje že prejeli, soglasje za podjemno pogodbo pa pričakujemo v naslednjih dneh.  

 
  Predsednica sveta šole je na glasovanje podala naslednji sklep: 

 Člani sveta šole dajejo soglasje za sklenitev avtorske pogodbe za izvedbo 
testiranja v postopku identifikacije nadarjenih v skladu s konceptom 
odkrivanja in  dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli Torrancov 
test ustvarjalnost, Ravenove progresivne matrice. 

  Soglasje za sklenitev podjemne pogodbe za izvajanje interesne dejavnosti 
folklorni plesi podajamo vezano na datum prejema le-tega z ministrstva.   

 
 Ravnateljica je seznanila člane, da so predstavniki sveta staršev opozorili o problemu 
pojavljanja uši v razredih prve triade. Šola je pridobila jasna navodila za odpravo uši 
na glavah učencev, ki bodo po potrebi razdeljena staršem. 

 
 
 Gospod Robert Debevec je zaprosil za pojasnilo glede prevoza učencev iz Unca v Ivanje 

selo, in sicer po 7. šolski uri. 

 Ravnateljica se bo o problematiki pogovorila s prevoznikom. 

 

 Glede ureditve strelovoda na Uncu je ravnateljica člane seznanila, da priprave potekajo, 

delo bo izvedlo podjetje ELCA Cerknica, investicijo bo financirala občina Cerknica. 

 

 

 

 
Zapisničarka:       Predsednica sveta šole: 
 
Marina Švigelj       Urška Drobnič 
 
   


