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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: 900-1/2016-9 
Datum: 26. 9. 2017 

 
ZAPISNIK 4. SEJE SVETA 

OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 
ki je bila v torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri v učilnici B5 

 
 
Prisotni člani:  Martina Hiti, Anita Šen, Anja Šircelj Istenič, Marjana Švigelj, Franc Šivec, Boris Bajt,  

Boštjan Udovič 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Irena Mele in zapisnikarica  

Marina Švigelj 
 
Opravičeno odsotna: Teja Milharčič, Miloš Pohole, Aleksandra Bajt in Ana Vrhovnik 
 
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 3. seje sveta 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/2017 

3. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016/2017 

4. Obravnava in sprejem rebalansa Finančnega načrta za leto 2017 

5. Obravnava in sprejem dopolnil k Razvojnemu načrtu šole 2015-2020 

6. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 

7. Obravnava in sprejem Prometno varnostnega načrta šole za šolsko leto 2017/18 

8. Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

9. Seznanitev s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji 

delovnih mest 

10. Razno 
 
 
Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
 
Gradivo za 4. sejo sveta zavoda je objavljeno na spletni strani šole, člani pa so ga prejeli tudi na 
elektronske naslove. 
 
1.)    Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 3. redne seje, ki je bila v torek, 21. 2. 2017.  
 
 
2.)   Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/2017. 

Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za šolsko leto 2016/2017 je podala gospa 
ravnateljica mag. Anita Knez.  
Razprave na podano poročilo ni bilo, zato so člani soglasno potrdili  
 



 2 

SKLEP 1: Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 2016/2017 se v celoti 
potrdi. 

  
3.)  Samoevalvacijsko poročilo 2016/2017. 
       Predstavila ga je gospa ravnateljica. Na poročilo ni bilo razprave. Člani so soglasno sprejeli 
 

 SKLEP 2: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2016/2017 se potrdi. 
 
4.) Obravnava in sprejem rebalansa Finančnega načrta za leto 2017 

Ravnateljica je pojasnila vzroke rebalansa in poudarila, da nam je občina v tem letu dodatno 
financirala 2. obrok avta, predelno steno v glasbeni učilnici, nov strežnik za računalniško 
omrežje, povečane stroške  za ogrevanje, plačilo ur angleščine v 3. razredu, … 
 
Razprave na rebalans ni bilo. Člani sveta zavoda so soglasno potrdili  
SKLEP3: Rebalans Finančnega načrta za leto 2017 se potrdi. 

 
5.) Obravnava in sprejem dopolnil k Razvojnemu načrtu šole 2015-2020 
 Ravnateljica je na kratko predstavila dopolnitve Razvojnega načrta za leta 2015-2020.  
 Po krajši razpravi so člani soglasno sprejeli  
  
 SKLEP 4: Sprejme se Razvojni načrt šole za obdobje 2015-2020.  
 
6.) Letni delovni načrt (LDN) 2017/2018 je predstavila gospa ravnateljica.  
 

Ravnateljica je dodala, da so se na seji sveta staršev dogovorili, da se bosta na podružnični šoli 
Unec v primeru zadostnega števila prijav izvajala tudi rokomet in gledališka dejavnost.  
 
Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli  

 
SKLEP 5: Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 se potrdi. 

 
 
7.) Predstavitev Prometno varnostnega načrta šole za šolsko leto 2017/18 
 

       Ravnateljica je povedala, da so člani sveta staršev predlagali, da se na župana ponovno  
       naslovi predloge, ki bi zagotovili večjo varnost otrok v prometu:  

- dodatno postajališče pri Portusu ali pri trgovini na Uncu, 
- obnovitev stare pešpoti od avtobusne postaje Unec do šole. 

 
Ravnateljica se je  zvezi s predlaganim že pogovorila s prevoznikom, ki razlaga, da na 
Uncu ne more otrok peljati krožno okoli trgovine in gasilnega doma, ker je zemljišče 
in parkirišče last podjetja (ne Občine Cerknica) in ni urejenega postajališče.  
Ravnateljica je povedala, da se z županom dogovarja, da bo voznik šolskega avtobusa 
ustavljal tudi na postajališču pred Portusom. 
 
Gospa Anita Šen je povedala, da je SPV (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu) Cerknica podal predlog razširitve pločnika pri Portusu, ki bi pri prečkanju 
glavne ceste omogočil večjo preglednost na cesto in s tem varnejši prehod regionalne 
ceste. 

 
Ravnateljica je povedala, da se je zaradi izredne situacije na Rakeku zaradi gradnje 
telovadnice pogovorila tudi z županom občine, ki  vse udeležence v prometu v 
območju šole Rakek prosi za strpnost. Dogovorila se je tudi, da naj vozila namenjena 
gradbišču ne bi vozila mimo šole in s tem ogrožala varnost otrok. 
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Gospa Anita Šen je opozorila, da je zelo otežkočena in nevarna pot do stadiona zaradi 
vožnje kamionov in gradbene mehanizacije na gradbišče. 
 

V razpravi so člani sveta predlagali, da se iz vidika varnosti otrok mentorjem 
popoldanskih interesnih dejavnosti predlaga spremljanje otrok na igrišče. 
 

Predsednik sveta šole predlaga, da se Prometno varnostni načrt za šolsko leto 
2017/18 na podlagi predlogov in dogovorov dopolni. Dokument bodo člani potrjevali 
korespondenčno. 
 
 

8.) Obravnava in sprejem Vzgojnega načrta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
       Po predstavitvi Vzgojnega načrta je predsednik sveta predlagal  
 
       Sklep 6: Vzgojni načrt Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek se potrdi. 
 
      Sklep so člani sveta soglasno potrdili. 
 
9.) Seznanitev s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o   

sistemizaciji delovnih mest 
      
       Ravnateljica je člane sveta šole seznanila s spremembami in dopolnitvami Pravilnika. 
 
 

10.)  Razno 
 
Ravnateljica je člane sveta seznanila z začasnim novim evakuacijskim načrtom, ki je 
zaradi gradnje telovadnice prilagojen trenutni situaciji. Določeni sta dve zbirni mesti, 
in sicer na igrišču pred prvo triado (pri igralih) in športno igrišče pred šolo. 

 
Povedala je tudi, da je župan glede parkirišč podal odgovor, da ne more dovoliti 
začasnih parkirišč ob dovozu do šole, na parkiriščih pri športnem igrišču ali pri 
plinski postaji, zaradi odredbe inšpektorata. 
 

Člani sveta predlagajo, da ravnateljica ponovno na občino naslovi predlog 
načrta parkirnih mest za zaposlene, in sicer na območju športnega igrišča z 
obrazložitvijo, da so parkirišča v času od 8:00 do 15:00 prazna in da bi se na teh 
parkiriščih uredilo 5 parkirnih mest za zaposlene (parkiranje z dovolilnico). Na 
dveh parkiriščih se označi »parkiranje za obiskovalce ali starše«. 

 
 
 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 
 
 

Zapisničarka:       Predsednik sveta šole: 
 

Marina Švigelj       Boris Bajt 
 

   


