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ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE SVETA 

OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 

ki je bila v sredo, 4. 12. 2013, ob 1800 v učilnici C5. 
 
Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Tatjana Svet, 
Anton Udovič, Lidija Jernejčič, Alojz Puntar in Robert Debevec 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič in Anja Šircelj Istenič 
 
Opravičeno odsotni: Boris Bajt in Polona Grintal 
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 
 
Predsednica sveta pozdravi člane sveta in prebere predlagani dnevni red. Predlaga, da se 
dnevni red dopolni s točko Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje in se le ta obravnava 
pod točko 1. 
Dopolnjeni dnevni red se glasi: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje 
2. Seznanitev članov sveta šole z ugotovitvami, ukrepi in predlogi izrednega inšpekcijskega 

nadzora Inšpektorata RS za šolstvo in šport  

3. Razno 

 

Dnevni red so člani sveta soglasno potrdili. 

 

 

K1.)  Pregled in potrditev zapisnika seje, z dne 30. 9. 2013. Prisotni člani sveta šole so  

zapisnik zadnje seje soglasno potrdili.  

 

 Člani sveta so glede objave in sprejemov zapisnikov soglasno sprejeli naslednji sklep: 

Osnutek zapisnika seje se članom sveta po elektronski pošti pošlje v predogled v 

nekaj dneh po seji. Če na zapisnik v roku 10 dni od prejema ni pripomb, se 

osnutek zapisnika objavi na spletni strani šole ter se ga potrdi na naslednji seji 

sveta. 

V primeru pripomb na zapisnik člana/članov, se zapisnik na spletni strani ne 

objavi ter se ga dopolni ali spremeni na naslednji seji sveta.  

 

Kt2.)  Ravnateljica je člane sveta šole seznanila, da je bil 28. 11. 2013 izveden izredni 

inšpekcijski pregled zaradi anonimne prijave v zvezi z domnevnim nasilnim 

ravnanjem učitelja Ludvika Palčiča pri pouku športa v 6. A in 6. B razredu, dne 19. 11. 

2013 in pri izvajanju interesne dejavnosti gimnastika, dne 20. 11. 2013. 



 V zapisniku so navedena tudi navodila postopanja odgovorne osebe v primeru 

izvajanja domnevnega nasilja učitelja nad učenci. 

 

Ravnateljica člane sveta prosi, da izrazijo oziroma podajo svoje mnenje (stališče) 

glede vrste izrečenega disciplinskega ukrepa zoper delavca Ludvika Palčiča. 

 

Glede na vse podane informacije so člani sveta izrazili različna mnenja glede vrste 

disciplinskega izreka, vendar so izglasovali enoten sklep: 

 

Člani sveta šole, v zadevi domnevnega nasilnega ravnanja učitelja Ludvika 

Palčiča, odločitev o vrsti izrečenega ukrepa prepuščajo v presojo ravnateljici in se 

zavezujejo, da jo bodo pri kateri koli odločitvi podprli.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30. 

 

Zapisničarka:       Predsednica sveta zavoda: 

Marina Švigelj       Urška Drobnič  

 


