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ZAPISNIK 12. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 

ki je bila v sredo, 10. 6. 2015, ob 18. uri v zbornici šole. 

 

Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Tatjana Svet, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Anton 

Udovič, Helena Šlajnar, Boris Bajt 

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

Opravičeno odsoten: Robert Debevec 

Odsotna:  Franc Šivec in Alojz Puntar 

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 11. redne seje in odpravkov 15. in 16. korespondenčne seje 
2. Sanacija strelovoda na PŠ Unec 
3. Poročanje predstavnikov organov 
4. Razno 

 

Kt1) Zapisnik 11. redne seje sveta zavoda se na predlog Borisa Bajta dopolni s predlogom, da sta 

lahko na seje sveta staršev vabljena tudi Boris Bajt in Robert Debevec, ki sta predstavnika 

staršev v svetu šole. Člani sveta so dopolnjeni zapisnik soglasno potrdili. 

 Zaradi nesklepčnosti 15. in 16. korespondenčna seja nista bili izpeljani.  

  

Kt2) Gospa ravnateljica je člane sveta seznanila o potrebi sanacije strelovoda. 



 Razprava je potekala že preko elektronske pošte, bili sta sklicani 15. in 16. korespondenčna 

seja. Pridobljene ponudbe o izkopu okrog šole Unec in položitvi valjanca so člani prejeli po 

e-pošti.  

 S pridobljenimi ponudbami, da se okoli stavbe izvede 30 m izkop in vanj na novo položi 

valjanec, se poleg članov sveta ne strinja tudi Občina Cerknica. Ustanovitelj je mnenja, da se 

še enkrat namesti sonde. 

 Člani sveta predlagajo, da se poišče cenejšo alternativno rešitev, ki bi zadostovala 

varnostnim in zakonskim potrebam. 

Predlagani sklep: 

 Ponudnikom naj se predloži potrebna tehnična dokumentacije o že obstoječem strelovodu, 

ki je potreben sanacije. Na podlagi tehnične dokumentacije in poročila o nedelovanju 

strelovoda, ki ga je izdelalo podjetje Lipovec, naj pozvani ponudniki podajo alternativno 

rešitev z ocenjeno vrednostjo. Člani sveta o izboru, odločitvi in višini finančnih sredstev 

lahko odločajo na korespondenčni seji, ki bo sklicana po pridobitvi projektne in finančne 

dokumentacije.  

Kt3) Predsednica sveta  je člane sveta seznanila, da je sindikalna zaupnica odsotna zaradi 

obveznosti v letni šoli v naravi. 

 Predstavnica zaposlenih Antonija Šlajnar je povedala, da v času od zadnje seje ni bilo teme 

za poročanje. 

 Predsednica sveta staršev je povedala, da so na seji sveta staršev sprejeli sklep, da bo del 

seje potekal brez prisotnosti ravnateljice.  

 Predlagali so, da se spremeni Poslovnik, kjer bo zapisano, da starše v svetu zavoda zastopajo 

predstavniki sveta staršev. 

 Ravnateljica je podala svoj komentar glede na očitke predstavnikov staršev, ki so bili podani 

na seji sveta staršev dne 21. maja 2015.  

 Poudarila je, da ji dosežki učencev na tekmovanjih pomenijo zelo veliko, da se bo še naprej 

prizadevala za projektno delo učencev in učiteljev, jim pri tem pomagala in jih bodrila. 

Zagotavlja, da kljub uspešno izpeljanim projektom pouk ne trpi. Povedala je tudi, da so 

nazivi (Unesco šola/pridobljeno že prej; Simbioza šola, Kulturna šola), ki jih je v času 

njenega mandata pridobila šola, dodeljeni na podlagi trdega dela učencev in njihovih 

mentorjev.  

  Učencem se vsako leto ponudi veliko interesnih dejavnosti, za nekatere dejavnosti je 

premalo odziva. Povedala je tudi, da ni vse odvisno od vodstva šole in interesov zaposlenih, 

temveč da smo vezani tudi na normative, ki jih določa MIZŠ. 

 Na podružnični šoli imajo zelo lepo urejen šolski vrt. Starši so predlagali, da bi se vrt uredil 

tudi na Rakeku – predlog: vrt pri stari šoli. Irena Mele je povedala, da je ta prostor zapuščen 

in potreben temeljitega čiščenja, zaradi lokacije pa tudi priložnost za vandalizem izven 

šolskih otrok. 

 Glede sodelovanja na lokalni ravni in očitka, da je šola preveč zaprta in da stavbe društva 

oziroma krajani ne morejo uporabljati za svoje potrebe, je ravnateljica povedala, da ne 



dovoli, da se v šoli in njeni okolici uživa alkohol, kar je zapisano tudi v zakonodaji. Obžaluje, 

da krajani tega ne sprejemajo oz. razumejo. Sicer šola odlično sodeluje z različnimi društvi 

in je vedno bolj odprta navzven. 

 Člani smo bili seznanjeni s poročili organov zavoda. 

Kt4) Gospa Petra Mikše je na kratko poročala o obisku likovne razstave v Lidicah – Češka, ki so 

jo obiskali nekateri učenci od 5. do 9. razreda. 

 Ravnateljica je člane seznanila, da je v času od 1. do 5. junija šola gostila učence iz Švedske. 

1. Člane sveta je ravnateljica zaprosila, da izdajo soglasje k objavam prostih delovnih 

mest:  

 čistilca II v obsegu 80 % delovnega časa, s 1. 8. 2015 zaradi upokojitve delavke in 

notranje prerazporeditve, 

 učitelja za dodatno strokovno pomoč,  

 računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti in  

 učitelja glasbene umetnosti. 

Člani sveta šole so soglasno potrdili sklep k objavam prostih delovnih mest za 

delovna mesta: čistilec II, učitelj za dodatno strokovno pomoč, učitelj glasbene 

umetnosti in računalnikar organizator informacijskih dejavnosti. 

2. Ravnateljica je člane seznanila s prijavo šole na Inšpektorat RS za šolstvo in na 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki jo je 1. 6. 2015 podal starš. 

Prijava se nanaša na delo v kuhinji, razdeljevanje obrokov.  

Slednji od ravnateljice zahteva tudi informacije javnega značaja: glede varnosti 

otrok (nasilje v šoli), enakega obravnavanja otrok in sredstev od odpadnega papirja 

učencev 9. razreda.  

Glede na navedeno ravnateljica člane sveta prosi, da se ji odobri pravno pomoč pri 

postopku,  ki se lahko nadaljuje na sodišču. 

Povedala je tudi, da je z zadevo seznanila kriminalista oz. PP Cerknica. 

 

Člani sveta so soglasno potrdili sklep, da se ravnateljici pri tej zadevi odobri 

pravna pomoč. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta šole: 

Marina Švigelj        Urška Drobnič 

 

 


