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ZAPISNIK 6. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 

ki je bila v četrtek, 12. 6. 2014, ob 18. uri v učilnici C1. 

 

Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Marina Švigelj, Tatjana Svet, Lidija Jernejčič, Anton 

Udovič, Robert Debevec. 

Odsotni: Suzana Rebec, Alojz Puntar, Boris Bajt 

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

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:  

1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje redne seje in zaznamka 10. korespondenčne seje 
2. Program dela za leto 2014 
3. Kadrovski načrt za leto 2014 
4. Finančni načrt za leto 2014 
5. Evalvacija vzgojnega in razvojnega načrta 
6. Razno 

 

Kt 1) Predsednica sveta je prebrala prejete sklepe zadnje seje. Na zapisnik 5. redne seje sveta 

zavoda ni bilo pripomb, zato je predlagala potrditev zapisnika.  

Člani sveta so zapisnik soglasno potrdili. 

Kt 2) Gospa ravnateljica je predstavila Program dela za leto 2014. Člani sveta šole na 

dokument niso imeli pripomb, zato so soglasno potrdili  

  SKLEP: 

Program dela za leto 2014 se potrdi. 



Kt 3) Ravnateljica je člane sveta seznanila s kadrovskim načrtom za leto 2014 in številom 

zaposlenih na dan, 1. januar 2015. Člane je seznanila, da se bo zaradi dodatnega oddelka 

1. razreda, število zaposlenih v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih v vzgoji 

in izobraževanju povečalo za enega delavca. Kadrovski načrt mora potrditi Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Kt 4) Računovodkinja Anica Škerl je na kratko predstavila Finančni načrt za leto 2014.    

Ravnateljica je podrobno obrazložila povečane odhodke, zaradi stroškov pravnega 

zastopanja šole v zadevi Ludvik Palčič. 

Po končani predstavitvi je predsednica sveta predlagala, da člani sveta sprejmejo SKLEP:  

Finančni načrt za leto 2014 se potrdi.  

 Člani sveta šole so sklep soglasno potrdili. 

Kt 5) Ravnateljica je članom na kratko predstavila Razvojni načrt zavoda.  

 Na podani Razvojni načrt člani sveta niso imeli pripomb. Gospa Jernejčičeva je pohvalila, 

da je šola urejena in čista. 

Kt 6) Pri predstavitvi vzgojenega načrta je ravnateljica člane opozorila predvsem na tiste 

postavke vzgojnega načrta, ki zajemajo vpliv doma in lokalne skupnosti. Člane je pozvala, 

da v kolikor imajo kakšen dodaten predlog za dopolnitev, naj ji ga posredujejo. 

Kt 7) Predsednica sveta zavoda je člane seznanila, da je na svet zavoda prispela pritožba starša 

bodoče učenke prvega razreda. Gospod Martin Lavrič je podal pritožbo na izdano 

odločbo ravnateljice, številka ODL-7/2014, z dne 28. 5. 2014, v kateri se odloča, da se 

njegovi hčerki Snežni Lavrič ne odloži šolanja za eno leto, temveč da se jo vključi v prvi 

razred v šolskem letu 2014/15. 

 Predsednica pove, da je pritožbeni komisiji potekel mandat in da je potrebno imenovanje 

nove komisije. Člani so lahko imenovani na novo, lahko pa se jim imenovanje podaljša še 

za en mandat. 

Ravnateljica je povedala, da je naloga pritožbene komisije ta, da ščiti  pravice učencev. V 

primeru prejete pritožbe naslovljene na pritožbeno komisijo, pritožbena komisija zaseda 

v sestavi 5 članov. Svet šole imenuje 10-člansko komisijo, ker mora komisija vedno 

zastopati v polni sestavi (prisotnih vedno 5 članov). 

  Komisijo zastopa: 

- najmanj 5 predstavnikov šole,  
- najmanj dva iz okoliške šole in  
- najmanj dva predstavnika staršev.  
 

Predsednica je prebrale predlagane kandidate: 

1. Kandidati - učiteljev osnovne šole Rakek: 

- Marta Čuk, 
- Metoda Debevc, 
- Jolanda Cerkvenik, 
- Petra Mikše, 



- Marija Opeka in 
- Anja Šircelj Istenič. 
 

2. Kandidatki Osnovne šole Notranjski odred iz Cerknice sta: 

-    Vladimira Ivančič in 

-    Mira Širaj. 

3. Kandidata predstavnikov staršev pa sta: 

-   Robert Debevec  in 

-   Helena Šlajnar. 

Mandat pritožbene komisije traja 4 leta, to je do 12. 6. 2018  

 V zadevi Lavrič predsednica sveta Urška Drobnič v komisijo imenuje naslednje člane: 

 Petro Mikše, Jolando Cerkvenik, Anjo Šircelj Istenič, Heleno Šlajnar in Miro Širaj. 

 Komisija bo sklicana v naslednjem tednu.  

 Komisija mora svojo odločitev podati v roku 30 dni od prejema pritožbe, to je do 13. 

julija 2014. 

 Ravnateljica je na pobudo člana Antona Udoviča člane seznanila tudi s potekom postopka 

v zvezi z izrečenim ukrepom izredne odpovedi delovnega razmerja gospodu Ludviku 

Palčiču. Postopek še ni končan, ker delavec ni pristal na poravnavo, zato se bo zadeva 

odvijala na sodišču z zasliševanjem prič. Člane je tudi opozorila, da so podatki zaupni 

oziroma varovani. 

 

Na koncu seje sta se ravnateljica in predsednica sveta članom zahvalili za delo in korektno 

sodelovanje članov v tem šolskem letu. 

Seja je bila zaključena ob 19:15. 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta šole: 

Marina Švigelj        Urška Drobnič 

 


