
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek    
Partizanska 28, 1381 Rakek 
Tel:         01 705 25 10 
e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

 

 1 

 
Svet osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 

Številka: 900-1/2016-21 
Datum: 24. 9. 2019 

 
 

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 

ki je bila v torek, 24. 9. 2019, ob 18. uri v učilnici C5  
 
 
Prisotni člani:  Martina Hiti, Anita Šen, Petra Mikše, Boris Bajt, Miloš Pohole, Ana Vrhovnik,  
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Anja Šircelj Istenič 

in zapisnikarica Marina Švigelj 
 
Opravičeno odsotne: Marjana Švigelj, Franc Šivec, Aleksandra Bajt, Teja Milharčič, Polona Klopčič 
Ostali odsotni: Boštjan Udovič 
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 
 
Predsednik sveta je pozdravil člane sveta in prebral predlagani dnevni red seje sveta zavoda. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 7. seje sveta ter potrditev sklepov 8. korespondenčne seje 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/2019 

3. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018/2019 

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

5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 

6. Obravnava dopolnitev Pravil šolskega reda  

7. Razno 

 

Gradivo za to sejo je bilo objavljeno na spletni strani http://osrakek.si/gradivo-za-svet-sole/. 
 
Člani sveta so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 
 
1.)   Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 7. redne seje.  

Potrdili so tudi sklepa 8. korespondenčne seje, ki je potekala od četrtka, 29. 8. 2019 do petka, 
30. 8. 2019. 
 
Glasovana sklepa sta se glasila: 

 

Sklep 1:  
Cene šolske prehrane so od 1. 9. 2019 dalje sledeče: 
zajtrk, popoldanska malica:  0,63 eur 
kosilo I. triada:    2,30 eur 
kosilo II. triada:    2,53 eur 
kosilo III. triada:   2,76 eur 
malica zaposleni:   1,90 eur  
topla malica zaposleni:  2,76 eur

http://osrakek.si/gradivo-za-svet-sole/
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SKLEP 2: 
Del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 3.269,70 € se porabi za 
nakup programske in strojne opreme za evidentiranje šolskih obrokov.  
 
Člani sveta šole, ki so glasovali, so oba sklepa soglasno potrdili. 

 
2.)   Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/2019. 

Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za šolsko leto 2018/2019 je podala gospa ravnateljica 
mag. Anita Knez.  
 
Razprave na podano poročilo ni bilo, zato so člani soglasno sprejeli 
 
SKLEP:  
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 2018/2019 se v celoti potrdi. 

  
 
3.)  Samoevalvacijsko poročilo 2018/2019. 
      Predstavila ga je gospa ravnateljica. Na poročilo ni bilo razprave. Člani so ga soglasno sprejeli. 

  
Člani sveta zavoda so predlagali, da se pogodba o uporabi in financiranju športne dvorane 
prilagodi oziroma popravi tako, da se v času poletnih počitnic stroški komunale prenesejo na 
ustanovitelja. 
 
SKLEP:  
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/2019 se potrdi. 

 
 
4.)   Obravnava in sprejem dopolnil k Razvojnemu načrtu šole 2015-2020 
 Ravnateljica je na kratko predstavila dopolnitve Razvojnega načrta za leta 2015-2020.  
  

Člani sveta predlagajo, da šola zaradi previsokih stroškov ogrevanja da izdelati elaborat k 
rešitvi varčnejšega sistema ogrevanja in predlog poda občini. 

  
 SKLEP:  
 Sprejme se dopolnitve Razvojnega načrta šole za obdobje 2015-2020.  
 
 
5.)  Letni delovni načrt (LDN) 2019/2020 je predstavila gospa ravnateljica.  
 
 

SKLEP:  
Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 se potrdi. 

 
 
6.) Obravnava dopolnil Pravil šolskega reda je predstavila gospa ravnateljica. 
 
 

SKLEP: 
Pravila šolskega reda so člani sveta soglasno potrdili. 

 
 
 
 

 



 

 3 

7.)  Razno 
a) Ravnateljica je člane seznanila s spremembami in dopolnitvami Prometno 

varnostnega načrta šole. Z novim šolskim letom občina financira le dva odvoza 
učencev s šolskim avtobusom, zato je uveden nov vozni red in organizirano varstvo 
vozačev. 

 
 Člani sveta šole so soglasno potrdili 
 SKLEP: 
 Prometno varnostni načrt se potrdi. 
 

b) Člani sveta so opozorili o ustavljanju in parkiranju staršev na parkirišču pri zunanjih 
igralih.  

 
Člani sveta so se dogovorili, da šola na ograjo obesi opozorila o prepovedi 
parkiranja na tem območju, da se na asfaltu na tem območju nariše križ in se v 
primeru neupoštevanja pravil parkiranja voznikov obvesti občinsko redarstvo 
Cerknica. 

 
c) Gospa ravnateljica je članom sveta podala tudi predlog za odpis terjatev v višini 47,50 

staršem, katerih otroci že leta niso več naši učenci. 
 

Člani sveta so potrdili 
SKLEP: Terjatev v višini 47,50 € se v celoti odpiše. 

 
    d)  Predsednik sveta je predlagal, da se za podpredsednico sveta zavoda imenuje Petro 

Mikše, ki je kot članica sveta zavoda zamenjala članico Anjo Šircelj Istenič. 
 
Člani sveta so soglasno potrdili 
SKLEP: za podpredsednico sveta zavoda se imenuje Petra Mikše. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19:35. 
 

 
Zapisničarka:       Predsednik sveta šole: 

 
Marina Švigelj       Boris Bajt   


