
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek    

Partizanska 28, 1381 Rakek 

Tel:         01 705 25 10 

e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

Številka: 900-1/2016-26 

Datum: 25. 2. 2020 

Svet osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
  

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 

ki je bila v četrtek, 25. 2. 2020, ob 17. uri v učilnici C5. 
 

Prisotni člani: Martina Hiti, Anita Šen, Petra Mikše, Mitja Planinšek, Luka Svet, Andreja Krpan, 

Boris Bajt, Miloš Pohole, Marjana Švigelj 

Opravičeno odsotna: Teja Milharčič, Ana Vrhovnik, sindikalna zaupnica Polona Klopčič 

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez (do 6 točke), računovodkinja Anamarija Šantelj (do 

4 točke), pomočnica ravnateljice Anja Istenič (do 6 točke), zapisnikarica Marina Švigelj  

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

Predsednik sveta je pozdravil člane sveta in prebral dnevni red seje sveta zavoda. 

Predlagal je, da se k dnevnemu redu dodata še 2 točki, in sicer  za zaporedno 3. točko se doda 4. 

točka - Odpis terjatev, sledi 5. točka - Poročilo ravnateljice o inšpekcijskem nadzoru. Dnevni red 

se od 5. točke nadaljuje po istem vrstnem redu kot je zapisano, le da si točke dnevnega reda 

sledijo. 

Potrjeni Dnevni red se glasi: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 9. redne seje sveta zavoda  
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2019 (poslovni in računovodski del) 
3. Obravnava in sprejem Finančnega načrta in programa dela za leto 2020 
4. Odpis terjatev iz preteklih let 
5. Poročilo ravnateljice o inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata ministrstva za šolstvo 
6. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju (Anja Šircelj 

Istenič) 
7. Razpis volitev predstavnikov v svet zavoda za obdobje od 16. maja 2020 do 15. maja 2024  
8. Razpis volitev učiteljskega zbora za imenovanje ravnatelja  
9. Pregled prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja  
10. Ugotavljanje ocene uspešnosti ravnateljice  
11. Razno 
 

Člani sveta so predlagani dopolnjen dnevni red soglasno potrdili. 

Kt1) Na zapisnik 9. redne seje sveta zavoda pripomb ni bilo. Člani sveta so zapisnik 9. redne 

seje soglasno potrdili. 

Kt2) Obravnava in sprejem Letnega poročilo za leto 2019



 

 

a) Ravnateljica je predstavila poslovni del letnega poročila za leto 2019.  

Poročilo so člani prejeli po e-pošti. 

 

b) Računovodski del poročila za leto 2019 je podala računovodkinja Anamarija Šantelj. 

Poročilo je predstavila po izkazih in obrazložila posamezne postavke finančnega 

poslovanja v letu 2019 ter primerjavo s preteklim koledarskim letom. 

 

Ravnateljica je podala pobudo, da bi se postopoma začelo pleskanje šolskih prostorov in 

predlagala, da bi te stroške  pokrili s presežkom iz preteklih let. Izpeljala bo postopek 

evidenčnega naročanja, z njim seznanila člane sveta in jih zaprosila za odobritev porabe 

presežka finančnih sredstev. 

Svet šole bi na podlagi ustreznega predloga glasoval korespondenčno. 

  

SKLEP:  

Sprejme se Letno poročilo Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek za leto 2019. 

Sklep so člani sveta soglasno potrdili. 

 

Kt3.)  Obravnava in sprejem Finančnega načrta in programa dela za leto 2020.  

 

Ravnateljica je predstavila osnutek Finančni načrt in program dela za leto 

2020.  

Člani sveta so Finančni načrt in program dela za leto 2020 prejeli po e-pošti.  

 SKLEP: 

Program dela in finančni načrt za leto 2020 se potrdi. 

Sklep so člani sveta soglasno potrdili. 

Kt4)  Odpis terjatev iz preteklih let. 
 Ravnateljica je člane sveta seznanila s problematiko treh dolžnikov, kateri imajo odprte 

postavke do šole že več let. Predlaga, da se glede na dejstva, da dolgov ne bomo uspeli 
izterjati, le-te odpiše. 

  
 Neporavnane obveznosti staršev so posledica neplačevanja stroškov za dneve dejavnosti 

učencev, stroškov prehrane.  
  

SKLEP:  
Terjatve v višini 403,74 € se odpiše. 
 
Člani so sklep, da se dolg odpiše soglasno potrdili. 

 
Računovodkinja Anamarija Šantelj je zapustila sejo. 
 
Kt5) Poročilo o nadzoru  
 Ravnateljica je člane sveta šole seznanila, da je Inšpektorat ministrstva za šolstvo v mesecu 

januarju opravil inšpekcijski nadzor glede kadrovanja v preteklem letu. Pregled je bil 
opravljen na pobudo prijave. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
Predsednik je iz zapisnika prebral ugotovitev inšpektorata, iz katerih je razvidno, da ni 
bilo ugotovljenih kršitev, ter da bo nadzor predal tudi Inšpektoratu za delo. 



 

Ravnateljica je člane seznanila, da bo Inšpektorat za delo redni nadzor opravil 4. marca 
2020 (znotraj redne akcije). 
Člane je seznanila, da bo v mesecu marcu na šoli potekala konferenca za zaposlene, ki jo 
bo izvedel Inšpektorat ministrstva za šolstvo.  

  
SKLEP: Svet šole se seznani s Poročilom o nadzoru 

 
 
Kt6) Poročilo o vzgojnoizobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju 

Poročilo je podala pomočnica ravnateljice Anja Šircelj Istenič. 
 
Ugotavlja se, da je obisk govorilnih ur in roditeljskih sestankov zelo nizek. 
Predsednik je povedal, da je verjetno nizek obisk posledica dobrega dela šole, in da se 
staršem obisk ne zdi potreben. 
Ravnateljica je poudarila, da se nekateri starši, v času šolanja svojih otrok, govorilnih ur še 
niso udeležili, čeprav bi bilo potrebno, kljub večkratnim povabilom učiteljev. 
 
Beleži se tudi zelo nizek obisk predavanj, ki jih organiziramo za starše. Zaznana pa je večja 
udeležba na skupnih druženjih, delavnicah, prireditvah, playnesu,… 
 
SKLEP:  
 
Poročilo o vzgojnoizobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju se potrdi 
 
Poročilo so člani soglasno potrdili. 

 
Sejo sta zapustili ravnateljica in pomočnica ravnateljice. 

 
Kt7) Razpis volitev predstavnikov v svet zavoda za obdobje od 16. maja 2020 do 15.  

maja 2024  
 

Predsednik sveta je člane seznanil, da je zaradi izteka mandata potrebno razpisati volitve 

predstavnikov delavcev v svet zavoda.  

Prav tako se svetu staršev in ustanovitelju pošlje povabilo za imenovanje treh 

predstavnikov staršev v svet zavoda oziroma predstavnikov ustanovitelja.  

 Člani sveta šole so na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Osnovne šole »Jožeta 

Krajca« Rakek sprejeli 

 
SKLEP O RAZPISU VOLITEV 

 

1. Razpisuje se volitve petih  predstavnikov delavcev v svet zavoda Osnovne šole 
»Jožeta Krajca« Rakek. 
 

2. V svet zavoda se bo volilo 5 (pet) predstavnikov delavcev zavoda.  
Svet sestavljajo predstavniki delavcev in sicer: 

- 1 predstavnik delavcev  iz razredne stopnje Rakek, 
- 1 predstavnik delavcev iz razredne stopnje Unec, 
- 2 predstavnika iz predmetne stopnje Rakek in 
- 1 predstavnik tehničnih delavcev. 

 



 

3. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 10 % delavcev 
zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. 
 

4. Volitve bodo izvedene 23. 4. 2020 v prostorih Osnovne šole »Jožeta Krajca« 
Rakek. 
 

5. Predčasne volitve bodo potekale 17. 4. 2020. 
 

6. Volitve izpelje imenovana volilna komisija: 
 

- predsednica: Tina Milavec      - namestnica predsednice: Irena Peteh Kranjc 

- članica: Lea Sterle      - namestnica članice: Brigita Modic 

       - članica: Anamarija Šantelj     - namestnica članice: Marina Švigelj 

 
Kt8.) Razpis volitev učiteljskega zbora za imenovanje ravnatelja  
 

Člani Sveta so v razpravi na seji ugotavljali in ugotovili, da nimajo pravne podlage za 
razpis teh volitev. Ta točka dnevnega reda se zato preimenuje v 
 
Poziv Učiteljskemu zboru, Svetu staršev in Občini Cerknica  za podajo mnenja k 
imenovanju ravnatelja šole 
 
Za podajo mnenja se preko članov Sveta šole iz vrst zaposlenih zaprosi Učiteljski zbor,  
svet staršev in Občino Cerknica. 
 
Mnenja organov se pričakujejo v 20 dneh od poziva.  
Vsem deležnikov se vroči zaprosilo in gradivo tako, da bo nedvoumno razvidno dan 
prejema poziva. 

 
  
 
Kt9) Pregled prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

Prispeli sta dve vlogi.  
Mag. Anita Knez, oddala je popolno vlogo, 
in Anja Lovšin, kandidatka je na poziv komisije v roku dopolnila vlogo. 
Ugotovljeno je, da je komisija za pregled vlog ugotovila, obe kandidatki izpolnjujeta   
pogoje za ravnatelja. 

 
Kandidate se povabi na predstavitev  10. marca 2020 s pričetkom ob 18. uri v 
predavalnico - D5. 

 
Na predstavitev kandidatov se vabi strokovne delavce, predstavnike staršev, člane sveta 
zavoda in predstavnike ustanovitelja-občine. 
Za predstavitev posameznega kandidata se predvideva do 15 minut, nato pa bi sledila 
vprašanja s strani prisotnih.  

 
 
Kt10)  Člani sveta so podali oceno uspešnosti za leto 2019. 
 

Delovna uspešnost ravnatelja je bila podana po naslednjih postavkah: 



 

1. Realizacija obsega programa do 25 % 

2. Kakovost izvedbe programa  do 35 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda do 35 % in 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev do 5 % 

Po podanih poročilih je svet zavoda javno ocenjeval delovno uspešnost ravnateljice in 

sprejel  ugotovitveni sklep, da je ocena dela ravnateljice 100 %. 

 Izpolnjeni obrazec vodstvo šole pošlje na MIZŠ. 

Kt9.) Razno 
Petra Mikše je izpostavila, da bi bilo potrebno obnavljati fond knjig šolske knjižnice 

skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.  

SKLEP: 

Vodstvu šole se predlaga, da se nabava knjig za šolsko knjižnico izvaja v skladu s 

priporočili ministrstva.  

 

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
  
 
Zapisničarka:        Predsednik sveta šole: 

Marina Švigelj        Boris Bajt 


