
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 

Številka: 900-1/2015-7 

Datum: 4. 5. 2015 

Svet osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
Partizanska c. 28 

1381 RAKEK 

 

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 

ki je bila v ponedeljek, 4.  5. 2015, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Marina Švigelj, Franc Šivec,  Alojz Puntar, Anton Udovič, 

Robert Debevec; Helena Šlajnar in Boris Bajt. 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, računovodkinja Anica Škerl in sindikalna zaupnica 

Polona Klopčič. 

Opravičeno odsotna: Tatjana Svet 

Odsotna: Suzana Rebec 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

Gospa Urška Drobnič je pozdravila člane sveta šole in prebrala dnevni red. Člani sveta so predlagani 

dnevni red soglasno potrdili. 

Potrjeni dnevni red se glasi:  

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 10. seje 
2. Pojasnilo ravnateljice v zvezi z glasovanjem zaposlenih strokovnih delavcev in odgovor na 

pobude sveta staršev o vključitvi le-teh v program dela šole 
3. Imenovanje ravnatelja 
4. Razno 

 

Kt1) Na zapisnik 10. redne seje sveta zavoda pripomb ni bilo. Člani sveta so zapisnik soglasno 

potrdili. 

Kt2) Gospa ravnateljica se je članom sveta šole zahvalila za zaupanje, izraženim z izborom 

kandidata za ravnatelja in podala pojasnila v zvezi z glasovanjem zaposlenih in odgovor na 

pobude sveta staršev. 



 Predstavnikom sveta staršev bo odgovore podala na redni seji v mesecu maju, ko bo svet 

staršev potrjeval izbor učbenikov za naslednje šolsko leto. 

 a) Podano mnenje sveta staršev 

ravnateljica sprejema tudi kot pozitivno in ne samo negativno. Meni, da člani sveta staršev 

niso natančno prebrali njenega programa. V prvem delu kandidature po šolskih letih navaja 

dosežke učencev na tekmovanjih in njihovo vključevanje tako v šolske kot nacionalne 

projekte. Mnenja je, da se s tem krepi njihov razvoj in kvaliteta dela na šoli. Šola ima naziv 

Unesco šola  in je kot taka zavezana k vključevanju v nacionalne projekte, mednarodnim 

izmenjavam učencev ter medkulturnemu dialogu.  Zaposlene vzpodbuja pri svojem delu in 

jim pomaga, da svoje cilje lažje uresničujejo. Njeni cilji so usmerjeni na izboljšavo kvalitete 

dela in v dobro otrok. Navaja tudi, da s tem ne ogroža kvalitete pouka, želi pa, da otroci 

postanejo samostojni, aktivni in svoje izkušnje pridobivajo tudi na mednarodnem področju. 

Šolo bo promovirala na regionalni in mednarodni ravni tudi v bodoče. 

 Še naprej bo trdo delala, motivirala zaposlene in učence s ciljem, da naša šola postane 

najboljša. Trudila se bo s pridobivanjem finančnih sredstev za šolski sklad, ki bo služil tako 

za izboljšanje kvalitete dela šole kot tudi za pomoč socialno šibkim in nadarjenim učencem. 

 Na željo staršev bo v stik stopila tudi s čebelarji in ponudila možnost izvedbe te dejavnosti, 

če se bo izkazal interes tako na strani čebelarjev kot tudi učencev. Šola ima omejena sredstva 

za izvajanje interesnih dejavnosti. Interesna dejavnost pa se izvaja le v primeru, da je 

vključenih dovolj aktivnih učencev, minimalno pet.  

 Ravnateljica je tudi povedala, da je na šoli veliko dejavnosti, ki jih šola lahko izvaja v skladu 

z določenimi normativi in pogoji, kot so košarka, nogomet, folklora in šolski vrt na Uncu …. 

Vrtičkarstvo že leta živi na podružnici, zadnje dve leti pa na šoli poteka tudi projekt Bralna 

pismenosti. 

 Franc Šivec je predlagal, da ravnateljica določi uradne ure za razgovore s starši. Na spletni 

strani naj šola objavi termine, namenjene staršem. 

 Boris Bajt predlaga, da se na sejo sveta staršev povabi tudi njega in Roberta Debevca, ki nista 

člana sveta staršev, sta pa predstavnika staršev v svetu šole. 

 b) Podano mnenje na izid glasovanja zaposlenih 

 Ravnateljica je povedala, da je bila nad izidom glasovanja presenečena.  

 Zaposlenim je ponudila možnost anonimnega izraženja pobud in mnenj, sklicala je tudi 

sestanek strokovnih delavcev, kjer jim je pojasnila očitane zadeve. 

 Evidenca delovnega časa. 

 Prisotnost učiteljev na delovnem mestu se bo vodila še naprej. V času poletnih počitnic bo 

dopolnila in uskladila Pravilnik o delovnem času. Uvedla bo polurni zamik prihodov in 

odhodov; za vse učitelje enako.  Prisotnost strokovnih delavcev bo še naprej 5,5 ur. 

 Doprinos ur je vezan le na število dni pripadajočega dopusta.  

Ravnateljica odsotnost delavcu odobri v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z 

možnostjo, da delo poteka nemoteno.  



 Na očitek, da delavce preverja v času bolniške odsotnosti, odgovarja, da tega ni storila nikoli, 

čeprav je to njena pravica. 

 Ravnateljica je povedala, da zavrača vse očitke nenamenske porabe denarja in da le tega 

porablja namensko ter da z njim upravlja gospodarno ter v skladu z zakonodajo. V času 

njenega mandata je bila na šoli izvedena revizija notranjega poslovanja ter številni 

inšpekcijski nadzori, ki niso pokazali nobene nepravilnosti. 

 Na očitek, da ni bila prisotna na izobraževanjih, organiziranih za starše ali učitelje, pove, da 

ima tudi ona pravico se odločiti, kaj želi in česa ne želi poslušati, ter da je večino le-teh 

predavanj imela v času svojega študija. Zgodi se tudi, da ima ravnatelj lahko v istem času 

druge obveznosti. 

 Ravnateljica je ocenjevanje delavcev izvedla po zastavljenih, visokih kriterijih. Za odlično 

oceno je iskala pri posamezniku nadpovprečnost na različnih področjih. Povedala je tudi, da 

bo v prihodnje poskušala v ocenjevanje uvesti samoocenjevanje delavca v ocenjevalnem 

obdobju, z navedbo njegovih ciljev za tekoče leto ter realizacijo le-teh. 

 Poudarila je, da so na šoli pridni ljudje in kvalitetni učitelji, kar je izraženo tudi z doseženimi 

rezultati.  

V prihodnje ravnateljica želi, da se zadeve umirijo in da se rešijo vsa nesoglasja med 

zaposlenimi pa tudi s strani staršev. Želi, da se vsi problemi in nesoglasja rešujejo sproti in 

na pravem mestu. Njena želja je, da je med zaposlenimi dobra klima. 

 Po podanih pojasnilih je ravnateljica na željo članov sveta zapustila sejo. 

 Predsednica je člane povabila k razpravi. 

Člani sveta so po podani obrazložitvi tako ravnateljice kot predstavnikov staršev in 
zaposlenih ponovno ugotavljali, da  šola pod vodstvom ravnateljice ne samo da dosega, 
ampak tudi presega objektivno  pričakovane rezultate, vendar pa se je v mnenjih očitno 
izkazalo, da ni ustreznega načina sprotne in mogoče tudi tem ciljnim skupinam 
prilagojene komunikacije med ravnateljico na eni strani in predstavniki staršev ter tudi 
zaposlenih na drugi strani. To se je  tako izrazilo v podanih mnenjih, ko so ti predstavniki 
dobili možnost anonimnega skupinskega podajanja mnenj, v katerih so skupno izrazili 
nakopičena in ne sproti odpravljana nesoglasja.     

Člani so bili enotnega mnenja, da je za uravnoteženo delovanje šole nujno vzpostaviti 
način, da se z namenom sprotnega razreševanja predlogi, problemi in nesoglasja 
posredujejo predstavnikom staršev in zaposlenih primerno in pravočasno, lahko pa tudi 
direktno članom sveta šole, v kolikor bo to primerno, da se lahko nato obravnavajo na 
svetu šole. S tem bi se morda vzpostavil način, da bi bili slišani tudi tisti, ki menijo, da 
zaradi kateregakoli razloga, največkrat je to čisto po človeško upravičen ali neupravičen 
strah pred eventulenim šikaniranjem, le-tega ne morejo, oziroma ne uspejo direktno 
skomunicirati z ravnateljico. Vsekakor pa je za dosego tega cilja potrebno spremeniti 
način delovanja tudi teh predstavniških organov. Ugotavlja se, da je bil, vsaj pri Svetu 
staršev, predvidoma glavni vzrok kopičenja zadev tudi to, da so bili predstavniki šole 
(ravnateljica, strokovni delavci, posamezni učitelji) vseskozi prisotni na sestankih in je 
bila tako  dejanska nemožnost odkrite razprave tudi iz že povedanih razlogov. Predlaga 
se, da so tako predstavniki šole na teh sestankih prisotni le pri točkah, pri katerih 
podajajo pojasnila h gradivu seje oziroma točkam, h katerim so izrecno vabljeni, nato pa 
praviloma sejo zapustijo. 



 

Člani sveta šole po razpravi ugotavljajo, da še vedno obstajajo možnosti nastajanja 
nesoglasij med organi šole, in sicer ravnatelj - svet staršev in ravnatelj - zaposleni, zato 
se naj vzpostavi redno poročanje predstavnikov navedenih organov na sejah sveta šole, 
ki bodo do nadaljnjega sklicane na dva meseca, po sproti določenih terminih.  

Svet šole predlaga, da se v takem intervalu zadosti zgodaj pred sejo sveta šole sklicuje 
tudi svet staršev in zbor delavcev, kjer se bo obravnavala in reševala sprotna 
problematika. 

Člani sveta so izglasovali sklep, da se naslednja seja sveta šole skliče v ponedeljek, 15. 6. 

2015, ob 19. uri.  

Po končani razpravi so člani sveta zavoda na predlog predsednice Urške Drobnič izglasovali 

način odločanja o imenovanju ravnatelja.  

Člani so soglasno potrdili sklep, da se glasovanje izvede tajno.  

Izid glasovanja je bil sledeč:   

Od prisotnih 9 članov, sta dva (2) člana glasovala PROTI in sedem (7) ZA. 

Na podlagi izglasovanega rezultata je ugotovljeno , da se za ravnateljico Osnovne šole 

»Jožeta Krajca« Rakek imenuje mag. Anito Ivančič. 

 Člani so sprejeli sklep, da se na delovno mesto ravnateljice imenuje gospo mag. Anito 

Ivančič.  

Sklep o imenovanju je priloga zapisniku. Sklep o imenovanju se pošlje imenovani 

ravnateljici in lokalni skupnosti ter ministru. 

O izidu imenovanja se obvesti neizbranega kandidata.  

 

Kt3) Ravnateljica je predstavila spremembe Letnega načrta za leto 2015, ki so usklajene z 

dodatnimi navodili in smernicami ustanovitelja in ministrstva.  

 Finančni del Letnega načrta  za leto 2015 je predstavila računovodkinja Anica Škerl.  

Letni načrt so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na e-naslov in je priloga zapisniku. 

Sklep: Letni delovni načrt za leto 2015 je soglasno potrjen. 

Na predlog ravnateljice so člani sveta potrdili sklep, da se odpiše in izloči pralni stroj z 

inv. št. 12653. 

Gospa ravnateljice je člane seznanila tudi z dolgovi staršev. Člane zaprosi za soglasje k 

ukinitvi kosil otrokom, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do šole. 

Člani dajejo soglasje k odpovedi kosil učencem z neporavnanimi zapadlimi 

obveznostmi. 



Ravnateljica je člane sveta šole povabila na prireditev  Rakek ima talent, ki ga bo vodil Denis 

Avdić. Izkupiček bo namenjen za potrebe izvedbe projekta RODEN. 

Seja je bila zaključena ob 21:10. 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta šole: 

Marina Švigelj        Urška Drobnič 

 


