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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: 29. 9. 2016 

 
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA 

OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 
ki je bila v sredo, 28. 9. 2016, ob 18 v učilnici C5 

 
 
Prisotni člani: Martina Hiti, Anita Šen, Anja Šircelj Istenič, Marjana Švigelj, Aleksandra Bajt, Franc 
Šivec, Boris Bajt, Bogdan Urbar, Boštjan Udovič 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Irena Mele, sindikalna 
zaupnica Polona Klopčič in zapisnikarica Marina Švigelj 
 
Opravičeno odsotna: Teja Milharčič, Miloš Pohole 
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 
 
Predsednik sveta pozdravi člane sveta in prebere predlagani dnevni red seje sveta zavoda. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje sveta šole in 1. in 2. korespondenčne seje  
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/2016 
3. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015/2016 
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 
5. Predstavitev Prometno varnostnega načrta šole za šolsko leto 2016/17 
6. Predstavitev dopolnil k Pravilniku o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem 

času ter o izrabi letnega dopusta 
7. Predlog odpisa drobnega inventarja 
8. Razno 

 
 
Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
 
 
1.) Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje, z dne 16. 5. 2016.  

Predsednik sveta šole je podal na glasovanje tudi sklepe 1. in 2.  korespondenčne seje,  in 
sicer: 

 
1. korespondenčna seja je potekala od srede, 1. 6. 2016, od 12. ure do petka, 3. 6. 2016, do 12. 
ure. 
SKLEP 1: Iz uporabe se izloči  projektor inv. št. 12157 iz učilnice B2 in preda na 
deponijo. Projektor se izloči tudi iz knjigovodske evidence. 

 
SKLEP 2: 
Iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let se pokrijejo dodatni večji odhodki: 
 za zamenjavo vrat med kuhinjo in jedilnico v višini 973,92 € in 
 za meritve nizkonapetostnih elektroinštalacij v višini 145,60 €. 
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SKLEP 3: 

V upravni odbor Šolskega sklada Rakec se predlaga naslednje zaposlene 
1. Metodo Debevc 
2. Brigito Modic 
3. Ireno Peteh Kranjc 

 
Sklepi so bili soglasno potrjeni. 
 
 
2. KORESPONDENČNE SEJE, ki je od petka, 1. 7. 2016, od 12. ure do srede, 6. 7. 2016  

 
SKLEP 1: 
Svet šole soglaša, k objavi prostega delovnega mesta za delovno mesto učitelj 
podaljšanega bivanja za določen delovni čas v obsegu 40 ur na teden.  
 
SKLEP 2: 
Svet šole soglaša, k objavi prostega delovnega mesta za delovno mesto računalnikar 
organizator informacijskih dejavnosti za nedoločen delovni čas v obsegu 12 ur na 
teden.   

 
Sklepa sta bila soglasno potrjena. 
 
2.)   Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/2016. 

Gradivo so člani prejeli po e-pošti.  
Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za šolsko leto 2015/2016 je podala gospa 
ravnateljica mag. Anita Knez.  
Ravnateljica je prebrala obrazložitev in predvidene ukrepe učiteljic glede na dosežen rezultat 
NPZ iz slovenščine in angleščine v 6. razredu, ki je bil pod državnim povprečjem.  
Irena Mele je povedala, da se bo v bodoče v tem razredu delalo v manjših skupinah in dalo 
več pozornosti šibkejšim otrokom, jih spodbujalo k delu in vztrajalo, da bodo redno opravljali 
domače naloge ….. 
Ravnateljica je povedala, da je bil Letni delovni načrt realiziran, da so bili učenci uspešni in da 
so dosegli veliko priznanj. 
 
Glede na veliko število doseženih zlatih, srebrnih in bronastih priznanj je Bogdan Urbar 
predlagal, da Svet šole za delo v preteklem letu izreče mentorjem priznanje za dobro in 
uspešno delo. 
SKLEP 1: Ravnateljica naj v imenu sveta zavoda pohvali delo kolektiva, predvsem pa 
mentorje za uspešno delo v šolskem letu 2015/16. 
 
  
SKLEP 2: Podano Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/2016 
se v celoti potrdi. 

  
3.)  Samoevalvacijsko poročilo 2015/2016. 
       Predstavila ga je gospa ravnateljica. Na poročilo ni bilo razprave. 
 

 SKLEP 3: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016 se potrdi. 
 
 
4.) Letni delovni načrt (LDN) 2016/2017 je predstavila gospa ravnateljica.  
 
      Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli SKLEP 4: 

 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017 se potrdi. 

 



 3 

 
5.) Predstavitev Prometno varnostnega načrta šole za šolsko leto 2016/17 
 

 Gospa ravnateljica je pod rubriko Ukrepi in dejavnosti za varnost učencev v letu 2016/17 
povedala, da je urejen prehod za pešce, postavljeni so prometni znaki in da se je v ovinku 
pred športnim igriščem razširil dovoz do šole. 
 Ugotavlja se, da prometni znaki niso postavljeni na najbolj primernem prostoru, in da je 
hitrost 10 km/h prenizka.  
 Ugotavlja se tudi, da starši ne uporabljajo parkirnih mest pred igriščem in otroke spuščajo iz 
avtomobilov na cesti.  

 
 Predlaga se: 

- prometni znak za hitrost naj se popravi na 30 km/h,  
- pri prometnem znaku, ki dovoljuje parkiranje z dovolilnico se dopiše časovno omejitev med 

7:30 in 15:30; 
- na dovozni cesti (dvopasovnici) ob drevoredu naj se vriše prekinjene sredinske črte in ob 

strani označi modre cone za bočno ustavljanje s časovno omejitvijo do 3 minute (čas, da 
starši lahko ustavijo in varno iz avtomobila spustijo otroka na pločnik); 

- razmišlja naj se o postavitvi cestnih ovir za umiritev in znižanje hitrosti; 
- edino postajališče za avtobus naj ostane na parkirišču za šolo ob nadstrešku; 
- parkirišče ob športnem igrišču naj se v primeru, da nam uspe urediti modro označena 

postajališča ob drevoredu, spremeni v parkirišča za zaposlene in obiskovalce; 
 

Franc Šivec je povedal, da je spremenjena parkirna ureditev pred prvo triado primerna tudi 
zaradi možnosti intervencije, saj lahko intervencijske službe brez ovir začnejo opravljati 
svoje delo (parkirišča za starše so v dopoldanskem času prazna). 

 
Ravnateljica je povedala, da je predstavnike občine že obvestila z nekaterimi pobudami, ki so 
jih podali starši na svetu staršev in se posvetovala z inšpektorjem. 
Ustanovitelja je tudi seznanila z željo, da bi se uredil dodatni prevoz otrok na predure in 
možnost prevoza za tiste otroke, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in katerih varnost na 
poti v šolo je ogrožena zaradi prometno nevarnih odsekov.  
 
 
Varnost na Uncu 
Anja Šircelj Istenič je povedala, da je postajališče pred šolo na Uncu nevarno. Ogrožena je 
varnost otrok, ki se vozijo na Rakek in morajo prečkati glavno cesto pri Portusu. Predlaga, da 
bi otroke, ki se vozijo na Rakek, šolski avtobus pobral na avtobusni postaji pred Portusom. 
 
Bogdan Urbar je podal predlog, da bi morda uredili staro pešpot pri cerkvenem zidu. Tako bi 
avtobus lahko ustavil na avtobusni postaji pri pokopališču, otroci pa bi varno hodili po 
pešpoti do šole.  
 
Ravnateljici in mentorici Aniti Šen člani predlagajo, da se v bodoče v Pravilniku v okviru 
zmožnosti upošteva navedene predloge in ugotovitve članov sveta šole in sveta staršev. 
 

        Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli SKLEP 5: 
Člani sveta so potrdili Prometno varnostni načrt. 
 
 

6.)   Predstavitev dopolnil k Pravilniku o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem 
času ter o izrabi letnega dopusta 
Beseda praviloma, zamenjati z najkasneje ali jo izbrisati. 
Svet šole je seznanjen s dopolnili k Pravilniku in jih podpira. 
 
 

7.)   Predlog odpisa drobnega inventarja 
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 Seznam odpisanega inventarja je priloga zapisnika. 
        Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli SKLEP 6: 

Drobni inventar iz seznama se odpiše in uniči. 
 
 

8.)  Razno 
Ravnateljica je povedala, da predlog za uvedbo dodatnega prevoza na preduro  podala na 
občino. V kolikor bo ustanovitelj sprejel sklep za financiranje dodatnega prevoza, bo ta 
prevoz organiziran takoj, ko bo odobren. 
 
Predstavniki ustanovitelja so podali informacijo, da je telovadnica postavljena v terminski 
plan za leto 2018. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 
 
 
 
 

Zapisničarka:       Predsednik sveta šole: 
 

Marina Švigelj       Boris Bajt 
 

   


