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OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 

 
 

Datum: 29. 9. 2011, ob 18:45,  v učilnici C1 
 
Prisotni člani: Helena Rajk, Milan Ivančič, Franc Štefančič, Maja Malc, Urška Drobnič, Julija 
Bombač, Martina Istenič, Antonija Šlajnar,  
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, pomočnica ravnateljice dr. Anja Podlesnik 
Fetih, sindikalna zaupnica Anja Šircelj Istenič in tajnica Marina Švigelj 
 
Odsotni: Šemsa Muslimović, Aleksandra Urbas, Martina Hiti;   
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost sveta zagotovljena. 
 
Predsednica sveta šole je pozdravil prisotne, se zahvalila za njihovo udeležbo in prebrala 
predlagani dnevni red seje. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika in sklepov zadnje seje 
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2010/2011 
3. Samoevalvacijsko poročilo 
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 
5. Predstavitev razvojnega načrta 
6. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda in 

hišnega reda 
7. Imenovanje volilne komisije 
8. Razno 
 
Člani na dnevni red niso imeli pripomb in so ga soglasno sprejeli. 
 
Kt1)  Člani sveta šole na zapisnik zadnje seje niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
 
Kt2) Gospa ravnateljice je članom sveta šole na kratko predstavila Poročilo o vzgojno-

izobraževalnem delu za šolsko leto 2010/2011. Članom sveta šole je bilo poročilo 
poslano skupaj z vabilom na 18. sejo sveta.  

  
 Učiteljice so opozorile, da se v poročilo navede še naslednje dosežke: 
 - iz tekmovanja Vesela šola (zlato priznanje), 
 - iz tekmovanja iz znanja nemškega jezika, 



 - uvrstitev dramske skupine na državno tekmovanje in  
 - izdajo matematične knjižice. 

 
Člani sveta šole so Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 
2010/2011 z dopolnitvami soglasno potrdili. 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2010/2011 je priloga 

 zapisniku. 
 
Kt3) Mag. Anita Ivančič je članom sveta šole na kratko predstavila samoevalvacijsko 

poročilo, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom. Razprave v zvezi 
samoevalvacijskem načrtu ni bilo. 

 
Kt4) Gospa Anja Podlesnik Fetih je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 

2011/2012.  
 Spremembe LDN:  spremeni se datum zimske šole v naravi, in sicer le ta se bo izvajala 

od 23. 1. do 27. 1. 2012 na Rogli. 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12 so člani sveta soglasno potrdili. 
 
Letni delovni načrt so člani prejeli kot prilogo k vabilu in je priloga zapisniku. 

 
Kt5) Gospa ravnateljica je članom sveta šole predstavila zastavljene cilje za šolsko leto 

2011/2012. Članom sveta šole je bil Razvojni načrt poslan skupaj z vabilom. Razprave 
na Razvojni načrt ni bilo.   
 

Kt6) Gospa ravnateljica je člane seznanila o dopolnitvah Pravil hišnega reda. Pravila 
 hišnega reda so dopolnjena, in sicer zapisane so obveznosti dežurnega učenca. 
  
 Člani sveta šole so dopolnitev Pravil hišnega reda soglasno potrdili. 
 
 Gospa ravnateljica je opozorila tudi na manjše spremembe v že sprejetem Hišnem redu 
 in Vzgojnem načrtu. Oba notranja akta se bistveno ne razlikujeta za šolsko leto 
 2011/2012, zato je članom sveta predlagala, da glasujejo o potrditvi sprememb.  
 Člani sveta so po krajši razpravi potrdili spremembe Hišnega reda in Vzgojnega 
 načrta za šolsko leto 2011/2012. 
 
K7) Predsednica sveta šole je člane seznanila o potrebi imenovanja nove volilne komisije.  
  
 Na podlagi pristopnih izjav predlagano volilno komisijo sestavljajo: 
 Irena Mele (predsednica komisije)  Karmen Petrič (namestnica), 
 Lea Sterle (članica)    Gabrijela Prelesnik (namestnica članice), 
 Bojan Šivec (član)    Marija Urbas (namestnica člana). 
 
 Člani sveta šole so imenovano volilno komisijo za obdobje september 2011 do 
 september 2015 soglasno potrdili. 
 
Kt8) Gospa ravnateljica je člane sveta prosila, da glede na trenutno situacijo, ko nam je  
 Ministrstvo za šolstvo in šport ukinilo sredstva za materialne stroške in izobraževanje, 
 svet šole izglasuje sklep za prerazporeditev sredstev, in sicer za nabavo programa za 



 izdelavo urnikov in opremo šolskega arhiva, ki se lahko na podlagi soglasja sveta šole 
 financira iz dobička.  Skupni znesek omenjenih sredstev znaša približno 1.600,00 €. 
 
 Člani sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da se za nakup programa za izdelavo 
 urnikov in oprema šolskega arhiva financira iz dobička. 
 
 Ravnateljica je članom sveta šole podala predlog, da bi staršem učencev razdelila 
 izjave, s katerimi bi starši dali soglasje, da bodo prispevali sredstva v šolski sklad 
 Rakec. Starši bi na podlagi podpisane pristopne izjave v šolski sklad lahko prispevali 1 
 € mesečno ali 15 € letno. Predlog so podprli tudi predstavniki sveta staršev. 
 Ravnateljica člane sveta prosi, da podajo soglasje, da izjave lahko razdeli med starše 
 vseh otrok na šoli.  
 
 Člani sveta šole so predlog, da se staršem razdeli izjava o prispevku denarnih 
 sredstev v šolski sklad Rakec, soglasno potrdili. 
 
 Gospa ravnateljica je člane sveta seznanila, da je v letošnjem letu zaposlenim  izdala 
 nove pogodbe o zaposlitvi. Veliko pogodb je bilo neveljavnih in starih glede na 
 znižanje števila oddelkov in v zvezi s tem kadrovsko situacijo, je morala delavce 
 prerazporediti tudi v oddelke podaljšanega bivanja. Odločila se je za rotiranje delovnih 
 mest, tako da se bodo v oddelkih podaljšanega bivanja zaposleni izmenjavali. 
 
 Na koncu je člane sveta seznanila tudi z napako, ki jo je odkrila v svoji pogodbi o 
 zaposlitvi. Člane sveta šole je prosila, da napako odpravijo in ji izdajo pravilno 
 sestavljeno pogodbo o zaposlitvi.  
 Ravnateljica je zapustila sejo, člani pa so po krajši razpravi sprejeli sklep: 
 Rešitev glede Pogodbe o zaposlitvi ravnateljice bodo člani sveta ravnateljici podali po 
 pravnem posvetovanju, katerega bodo poskušali pridobiti v najkrajšem možnem času. 
  
Seja je bila zaključena ob 21:10 
 
Zapisnikarica:       Predsednica sveta šole: 
Marina Švigelj      Julija Bombač  
    


