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ZAPISNIK 9. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 

ki je bila v četrtek, 19.2.2015, ob 18:15 v učilnici C1. 

 

Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Tatjana Svet, Franc Šivec, 

Alojz Puntar, Anton Udovič, Robert Debevec; Helena Šlajnar (od 18:45 dalje). 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, pomočnica ravnateljice Irena Mele, računovodkinja 

Anica Škerl ter sindikalna zaupnica Polona Klopčič. 

Opravičeno odsoten: Boris Bajt 

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:  

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje redne seje zavoda 
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v  prvem ocenjevalnem obdobju  
3. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2014 (poslovni in računovodski del) 
4. Plan poslovanja s finančnim načrtom za leto 2015 
5. Prijava zavoda na Javni razpis za vključitev v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred 

osnovne šole v šolskem letu 2015/2016 
6. Razno 
7. Ugotavljanje ocene uspešnosti ravnateljice 
8. Odpiranje prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

 

Kt1) Na zapisnik 8. redne seje sveta zavoda pripomb ni bilo. Člani sveta so zapisnik 8. redne seje 

soglasno potrdili. 

Kt2) Gospa pomočnica ravnateljice je na kratko podala statistično poročilo o doseženem učnem 

uspehu učencev v prvem ocenjevalnem obdobju. 



Povprečni uspeh učencev je 97 %.  

Devet učencev ni doseglo pozitivnega učnega uspeha, med njimi sta tudi dva učenca, ki imata 

večje učne težave, saj pozitivnega uspeha nista dosegla pri 4 oziroma 3 predmetih. Za učence 

z negativno oceno se je oblikoval program učne pomoči, s ciljem, da bodo ocene čim prej 

popravljene.  

Za šibkejše učence je organizirana dodatna učna pomoč učiteljev ter javne delavke. Učencev, 

ki potrebujejo učno pomoč je na šoli 47 od tega ima 30 učencev odločbo. 

Pohvaljenih  je 91 učencev, imajo zelo visoke učne dosežke.  

Na šoli je 48 nadarjenih učencev. 

Udeležba staršev na govorilnih urah je 36 %, na roditeljskih sestankih pa je obisk povprečno 

78 %. 

Kt3.)  Ravnateljica je članom sveta šole predstavila Letno poročilo za leto 2014. V Poročilu so zajeti 

podatki od 1. 1. 2014, ki vključuje podatke druge polovice šolskega leta 2013/14 in prve 

polovice šolskega leta 2014/2015.  

Računovodsko poročilo za leto 2014 je predstavila računovodkinja Anica Škerl. Poročilo je 

podala po izkazih. 

Obrazložila je, da je zaradi izplačila drugega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev zavod izkazal na dan 31. 12. 
2014 primanjkljaj. Ta sredstva v višini 14.136,00 je šola založila, ker je Ministrstvo za 
izobraževanje in šport nakazalo le 1/3 potrebnih sredstev do zakonsko predpisanega dneva 
izplačila. 
 
Anica Škerl je še obrazložila posamezne postavke finančnega poslovanja v letu 2014 ter 
primerjavo s preteklim koledarskim letom. 
Ravnateljica je članom sveta predlagala odpis dolga v višini 8 €, ki ga gospa Alenka Hadžić 

kljub večkratnim opozorilom ni poravnala. Zaradi prevelikih stroškov postopka izterjave, 

svetu šole predlaga, da sprejme sklep, da se dolg v višini 8 € s 31. 5. 2013 odpiše. 

Člani sveta šole so sklep, da se z 31. 12. 2014 terjatev gospe Alenke Hadžić v višini 8 € v 

celoti odpiše, soglasno potrdili. 

Člani sveta so Letno poročilo za leto 2013 prejeli v elektronski obliki po elektronski pošti.  

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

Letno poročilo za leto 2014 se potrdi. 

Člani sveta šole so sklep soglasno potrdili. 

Kt4) Ravnateljica je na kratko predstavila osnutek Finančnega plana poslovanja za leto 2015. Ker 

niti državni niti občinski proračun za leto 2015 nista bila sprejeta, še nimamo navodil za 

oblikovanje finančnega plana za leto 2015. Končni finančni plan 2015 se bo oblikoval in 

potrjeval v 30 dneh po sprejetju obeh proračunov.  

Osnutek finančnega plana poslovanja je bil članom poslan na njihove elektronske naslove. 



Kt5) Prijava zavoda na Javni razpis za vključitev v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. 

razred osnovne šole v šolskem letu 2015/2016. Kandidirali smo tudi v preteklem šolskem 

letu, vendar nismo bili izbrani. 

 Člani sveta smo soglasno potrdili sklep, da se šola prijavi na Javni razpis za vključitev v 

postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 

2015/2016. 

 

Kt6) Razno 

Zaradi izjemnih vremenskih razmer je v petek, 6. 2. 2015 odpadel pouk, ki bo nadomeščen 

na delovno soboto, dne 14. 3. 2015. Po potrebi bo zagotovljeno tudi podaljšano bivanje za 

učence, ki bodo to potrebovali. 

Ravnateljica je podala Poročilo šolskega sklada Rakec. Prilogo so člani sveta prejeli na e-

naslove. 

Povedala je tudi, da bodo naši učenci gostje pri predsedniku Republike Slovenije v Kristalni 

palači, tam se bodo predstavili nadarjeni učenci, šolski pevski zbori in šolski ansambel. 

Učenci bodo v naslednjem šolskem letu obiskali šolo v Švici. Nositeljica projekta je učiteljica 

Anja Šircelj Istenič. 

V prvem tednu junija bodo zopet prišli na obisk učenci s Švedske, kot nadaljevanje 

sodelovanja izpred dveh let v projektu Roden. 

Član sveta je vprašal ravnateljico glede poteka sodnega postopka gospoda Ludvika Palčiča. 

Ravnateljica je odgovorila, da je postopek za šolo zaključen, tako da pričakujemo le še sklep 

o pravnomočnosti sodbe. 

Predsednica sveta šole je predlagala spremembe in dopolnitve k Poslovniku svet zavoda. 

 Predlogi so sledeči: 

V drugem odstavku 54. člena Poslovnika sveta zavoda se črta besedilo, kot sledi: 

Kandidata, ki k prijavi ni predložil vsega zahtevanega oziroma potrebnega, komisija pisno 

pozove na dopolnitev in mu določi primerni rok ter ga opozori, da se bo v nasprotnem 

primeru takšna vloga štela za nepopolno in bo izločena iz izbirnega postopka. 

In se zamenja z: 

Nepopolne vloge oziroma prijave se s sklepom zavržejo.  

63. člen  

Gradivo bo članom sveta šole poslano na elektronski naslov 8 dni pred sklicem seje, 

dostopno pa bo tudi na šolski spletni strani http://www.osrakek.si/. Gradivo je v pisni 

obliki dostopno v tajništvu šole. 

se dopolni, kot sledi: 



Gradivo bo članom sveta šole poslano na elektronski naslov praviloma 8 dni pred 

sklicem seje, v posebno utemeljenih primerih pa lahko manj. Dostopno pa bo tudi na 

šolski spletni strani http://www.osrakek.si/. Gradivo je v pisni obliki dostopno v 

tajništvu šole. 

Spremembam in dopolnitvam Poslovnika sveta zavoda se doda še 3. člen in sicer: 

Spremembe Poslovnika sveta zavoda začnejo veljati takoj. 

Predsednica je predlagala, da člani sveta s potrdijo predlagane dopolnitve in spremembe. 

Dopolnitve in spremembe Poslovnika sveta zavoda se potrdi. 

Sklep so člani soglasno potrdili. 

Predsednica sveta zavoda je prosila člane sveta, da potrdimo še sklep 14. korespondenčne 

seje, ki je bila sklicana 28. 1. 2015 v zvezi z izplačilom druge polovice 3/4 plačnih 

nesorazmerij, ki se glasi:  

Svet šole »Jožeta Krajca« Rakek daje soglasje za izplačilo druge polovice ¾ plačnih 

nesorazmerij. Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek naj nenakazana sredstva za 

poplačilo druge polovice ¾ plačnih nesorazmerij terja od Ministrstva za 

izobraževanje znanost in šport. 

 Člani sveta so sklep 14. korespondenčne seje soglasno potrdili. 

Kt7) Delovna uspešnost ravnatelja je bila podana po naslednjih postavkah: 

1. Realizacija obsega programa do 25 % 

2. Kakovost izvedbe programa  do 35 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda do 35 % in 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev do 5 % 

Po podanih poročilih je svet zavoda javno ocenjeval delovno uspešnost ravnateljice in 

sprejel  ugotovitveni sklep, da je ravnateljica dosegla 100 % vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 Izpolnjeni obrazec vodstvo šole pošlje na MIZŠ. 

Kt8) Odpiranje prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. 

 Svet šole je ugotovil: 

- na razpis za ravnatelja šole sta prispeli 2 vlogi, in sicer obe v razpisanem roku. 

 

- po odpiranju in pregledu je svet šole ugotovil, da sta se na razpis prijavila naslednja 

kandidata: 

- Anita Ivančič, un. dipl. socialna pedagoginja in 

- Mykhaylo Madan, akad.  glasbenik violinist in profesor violine. 

 



Pri pregledu priložene dokumentacije je ugotovljeno, da kandidata izpolnjujeta 

pogoje iz razpisa in da sta obe vlogi popolni. 

Svet šole je sprejel naslednje sklepe: 

Kandidata se povabi na kratko predstavitev, ki bo v četrtek, 12. 3. 2015, v prostorih 

šole, ob 17. uri. Kandidatoma se čas predstavitve omeji na 10 minut. 

Kandidatoma se odda vabila za predstavitev svoje kandidature v petek, 20. 2. 2015, s 

priporočeno pošto s povratnico. 

Svet šole zaprosi za mnenje učiteljski zbor, svet staršev in ustanovitelja. 

Vsem organom se pošlje fotokopije ali skene dokumentacije obeh vlog z vsemi 

prilogami.   

Članom sveta se skenirana dokumentacija pošlje na e-naslove. 

Na e-naslove se skenirana dokumentacija pošlje tudi predstavnikom sveta staršev in 

ravnateljici, ki skliče učiteljski zbor. 

Ustanovitelju se fotokopije oziroma skene dokumentacije pošlje 2. 3. 2015.  

Volitve učiteljskega zbora se razpiše 16. 3. 2015. 

Navedeni organi morajo v 20 dneh po zaprositvi podati svoje mnenje o kandidatih.  

Predstavnike sveta staršev lahko skliče predsednica sveta staršev takoj po predstavitvi, da 

oblikujejo pisna mnenja o prijavljenih kandidatih.  

Naslednja seja bo sklicana 24. 3. 2015. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

Zapisničarka:        Predsednica sveta šole: 

Marina Švigelj        Urška Drobnič 

 


