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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 
Partizanska c. 28 
1381 RAKEK 
 

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 
ki je bila v četrtek, 25. 9. 2014, ob 1815 v učilnici C1 

 
 
Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Tatjana Svet, 
Alojz Puntar, Anton Udovič, Helena Šlajnar in Robert Debevec 
 
Opravičeno odsotna: Lidija Jernejčič, Boris Bajt 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič  
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 
 
Predsednica sveta pozdravi člane sveta in prebere predlagani dnevni red seje sveta 
zavoda. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 6. redne in 11., 12. ter 13. korespondenčne seje 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/2014 

3. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2013/2014 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 

5. Predstavitev Razvojnega načrta 2014/2015 

6. Predstavitev prometno varnostnega načrta šole 

7. Predlog odpisa drobnega inventarja 

8. Razno 

 
Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
 
1.) Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 6. redne seje, z dne 12. 6. 2014. Predsednica 

sveta šole je podala na glasovanje tudi že na zadnjih treh korespondenčnih sejah 
potrjena sklep,  in sicer: 

 
11. KORESPONDENČNE SEJE z dne, 17. 6. 2014, ki se je glasil: 

 
 Sklep o imenovanju članov pritožbene komisije v sledeči sestavi: 

1. Kandidati - učiteljev osnovne šole Rakek: 
- Marta Čuk, Metoda Debevc, Jolanda Cerkvenik, Petra Mikše, Marija Opeka in 

Anja Šircelj Istenič. 
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2. Kandidatki Osnovne šole Notranjski odred iz Cerknice sta: 
-    Vladimira Ivančič in  Mira Širaj. 
 
3. Kandidati predstavnikov staršev so: 
-   Boris Bajt,  Robert Debevec  in Helena Šlajnar. 

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

12. KORESPONDENČNE SEJE, z dne 16. 7. 2014, ki se je glasil: 
 
Kadrovski načrt za leto 2014 in število zaposlenih na dan 1. januar 2015 se 
potrdi. 

in  
 

13. KORESPONDENČNE SEJE,  z dne 22. 8. 2014, ki se je glasil: 
 

 Na osnovi 183. člena ZUJF člani sveta zavoda soglasno potrjujejo sklep za 
 izdajo soglasja k objavi prostih delovnih mest za: 

- za učitelja dodatne strokovne pomoči, 
- učitelja razrednega pouka v 1. razredu, 
- učitelja glasbene umetnosti in zborovskega petja, 
- učitelja za nadomeščanje porodniškega dopusta za poučevanje v oddelku 

podaljšanega bivanja in dodatne strokovne pomoči ter 
- računalnikarja organizatorja informacijskih dejavnosti v obsegu 30 % 

  delovnega časa,  
 ki so v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom. 
 
Člani sveta šole so z dvigom rok omenjene tri sklepe še enkrat soglasno sprejeli. 
 

2.)   Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/2014. 

Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za šolsko leto 2013/14 je podala gospa 
ravnateljica mag. Anita Ivančič.  
Povedala je, da je bil Letni delovni načrt realiziran, da so učenci dosegli veliko 
visokih dosežkov, uspehov in priznanj. 

 
    Razprave na podano Poročilo ni bilo.  

 
Člani sveta šole so soglasno potrdili podano Poročilo o vzgojno-
izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/14. 

  
3.)  Samoevalvacijsko poročilo 2013/2014. 
       Predstavila ga je gospa ravnateljica. Na poročilo ni bilo razprave. 

  
 Člani sveta šole so soglasno potrdili podano samoevalvacijsko poročilo za             

 šolsko leto 2013/14. 
 
4.) Letni delovni načrt (LDN) 2014/2015 je predstavila gospa ravnateljica.  

Gospod Alojz Puntar je podal pobudo, da bi šola v bodoče učencem med izbirnimi 
predmeti ponudila več tehničnih vsebin.  
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V krajši razpravi je bilo ugotovljeno, da je ponujenih kar nekaj tehničnih vsebin, ki so 
možne glede na kadrovske in terminske razmere. 
 
Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli sklep: 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 se potrdi. 

 
5.) Predstavitev razvojnega načrta 2014/2015 
 Ravnateljica je članom sveta na kratko predstavila vsebino razvojnega načrta. 
 

Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli sklep: 
 Podani Razvojni načrt 2014/15 se potrdi. 
 
6.) Predstavitev prometno varnostnega načrta šole 
 Ravnateljica je člane sveta pozvala k razpravi na podani varnostni načrt.  

 Gospod Alojz Puntar je naprosil vodstvo šole, da bi tudi šola opozorila na nevarno pot od 

 začetka Ivanjega selo do table Ivanje selo, kjer je dovoljena hitrost 90 km na uro. 

 Opozarja, da Ivanje selo nima nobenega prehoda za pešce. V času zapore uvoza na 

 avtocesto se je promet zelo zgostil. Tudi Gospod Robert Debevec predlaga, da bi se za 

 čas, ko gredo učenci na avtobus zaprosilo za postavitev »prometne straže«, ki bi 

 otrokom za ta čas pomagala varno čez cesto. Opozoril je tudi, da je na avtobusnem 

 postajališču luža in naproša, da vodstvo šole zaprosi za ureditev odvodnjavanja. 

 

 

 Člani so opozorili na odsotnost prevoza na predure ter predlagali, da se prevoz po 7. š. uri 

 zamenja s prevozom na predure. Ravnateljica je obljubila, da bodo na šoli sredi meseca 

 oktobra (ko se pričnejo izvajati interesne dejavnosti in mineta A in B teden) izpeljali 

 Anketo iz katere bo razvidno kateri učenci obiskujejo predure ter kateri po 7. š. uri 

 dejansko potrebujejo prevoz. Analizo Ankete bodo posredovali članom sveta šole in 

 stekel bo dogovor o morebitni zamenjavi prevoza. 

 

 Po razpravi so člani sveta sprejeli sklep: 

 Prometno varnostni načrt se potrdi. 

 

7.)    Predlog odpisa drobnega inventarja 
 
 Ravnateljica je podala postavke, ki jih je inventurna komisija predlagala za odpis. 
 Člani sveta so soglasno potrdili sklep: 
 Predlagani seznam drobnega inventarja se odpiše in uniči. 
 
8.)   Razno 
 

a) Ravnateljica je člane sveta zaprosila, da v skladu s 135. členom Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje v upravni odbor predlagajo 3 

predstavnike šole, in sicer Metodo Debevc, Julijo Bombač in Emiljano Baraga.  

Predsednica sveta šole je na glasovanje podala naslednji  

 

sklep: 

Člani sveta šole predlagajo tri (3) predstavnike šole v upravni odbor šolskega 

sklada Rakec, in sicer Metodo Debevc, Julijo Bombač in Emiljano Baraga. 
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 Sklep so člani soglasno potrdili. Potrjeni sklep se vroči predsedniku sveta staršev. 

 

b) Ravnateljica je člane naprosila, da ji tudi za šolsko leto 2014/2015 izdajo soglasje 
za objave prostih delovnih mest v primeru nadomestnih zaposlitve za krajši 
delovni čas. S tem bi se izognili sklicevanju korespondenčnih sej. 

   Ravnateljica mora še vedno prejeti soglasje pristojnega ministrstva in o zadevi  
vsakokrat obvestiti predsednico sveta zavoda. Predsednica sveta lahko glede na 
dano situacijo oceni ali je sklic korespondenčne seje potreben. 

   
   Predsednica poda SKLEP o soglasju k nadomestnim zaposlitvam za začasno 

nadomeščanje delavcev v Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek v šolskem letu 
2014/2015 na glasovanje, in sicer: 
 
V skladu s 186. členom in v povezavi s 183. in 184 členom ZUJF, svet 
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek daje ravnateljici soglasje za sklepanje 
nadomestnih zaposlitev v primeru nadomeščanja začasno odsotnih 
delavcev.  Zaposlitve se lahko sklenejo za določen čas s pogodbo o zaposlitvi 
ali kot zaposlitev s podjemno pogodbo v skladu s soglasjem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost  in šport. 
Soglasje velja za šolsko leto 2013/14. 

 
 c) Ravnateljica je člane zaprosila, da dajo soglasje za sklenitev Podjemne pogodbe za 

izvajanje interesne dejavnosti folklorni plesi, ki jo bo izvajala dolgoletna 
mentorica Vida Žlogar in za sklenitev avtorske pogodbe z gospo Ines Ožbolt, uni. 
dipl. psih. za izvedbo testiranja učencev. 

    Za sklenitev podjemne in avtorske pogodbe smo z Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport soglasje že prejeli.  

 
    Predsednica sveta šole je na glasovanje podala naslednji sklep: 

   Člani sveta šole dajejo soglasje za sklenitev podjemne pogodbe za izvajanje 
interesne dejavnosti folklorni plesi in soglasje za sklenitev avtorske 
pogodbe za izvedbo testiranja v postopku identifikacije nadarjenih v skladu 
s konceptom odkrivanja in  dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 
šoli (Torrancov test ustvarjalnost, Ravenove progresivne matrice).   

 
e)    Predsednica sveta šole je člane seznanila s postopkom imenovanja ravnatelja 

glede na to, da ravnateljici konec šolskega leta poteče mandat. 
   Člani sveta so po krajši razpravi sprejeli sklep, da se postopek v skladu z 

navodili in zakonodajo prične v mesecu januarju 2015. 
 
Ravnateljica se je članom sveta zahvalila za korektno sodelovanje, spremljanje 
njenega dela in za njihovo podporo v času njenega mandata.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:10. 
 
 
Zapisničarka:       Predsednica sveta šole: 
 
Marina Švigelj       Urška Drobnič 
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