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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 1. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 

ki je bila v sredo, 16. 5. 2012, ob 1900 v učilnici C1. 
 
 
Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Lidija Jernejčič, 
Alojz Puntar, Anton Udovič, Boris Bajt, Polona Grintal in Robert Debevec 
 
Ostali prisotni: predsednica sveta zavoda Julija Bombač, ravnateljica mag. Anita Ivančič in 
sindikalna zaupnica Anja Šircelj Istenič 
 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 
 
Do izvolitve novega predsednika sejo vodi gospa Julija Bombač, ki je predsednica sveta 
zavoda za iztekajoči mandat. Pozdravi novoizvoljene člane sveta, ki so izvoljeni za mandat od 
16. 5. 2012 do 15. 5. 2016 in prebere predlagani dnevni red konstitutivne seje sveta zavoda. 
 
Dnevni red: 
1.  Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta v svet zavoda 
2.  Obravnava sklepov o imenovanju predstavnikov ustanovitelja in sveta staršev  
3.  Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika 
4.  Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole 
5.  Seznanitev članov s seznamom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto     
     2012/2013 
6.  Razno 
 
Predlagani dnevni red so člani sveta soglasno potrdili. 
 
Kt1.) Julija Bombač je prebrala Zapisnik volilne komisije Osnovne šole »Jožeta Krajca« o 

novoizvoljenih članih sveta zavoda. Izvoljeni predstavniki delavcev šole so: 
 - Marina Švigelj, 
 - Urška Drobnič, 
 - Suzana Rebec, 
 - Petra Mikše in  
 - Tatjana Svet. 
 
Kt2) Člani sveta staršev so za predstavnike staršev v svet zavoda imenovali: 
 - Borisa Bajta, 
 - Polono Grintal in 
 - Roberta Debevca. 
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 Predstavniki ustanovitelja so: 
 - Lidija Jernejčič, 
 - Anton Udovič in 
 - Alojz Puntar. 
  
  Na podlagi poročila volilne komisije  za  izvolitev predstavnikov delavcev  šole  in 
  na  podlagi  sklepa  o  imenovanju  predstavnikov  ustanovitelja  ter  predstavnikov 
  sveta staršev, je ugotovljeno, da se konstituira novi svet zavoda, katerega mandat 
  traja 4 leta.  

 Z  dnem  konstituiranja  sveta  zavoda  prične  teči  mandat  vsem  članom  sveta. 
 Ugotovljeno je, da članom sveta zavoda mandat poteče 15. 5. 2016. 

 
Kt3)  Gospa Julija Bombač je povedala, da predsednika sveta in njegovega namestnika člani 
 lahko izberejo s tajnim ali javnim glasovanjem. 
 
 Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da bodo predsednika in namestnika 
 izvolili z javnim glasovanjem. 
  
 Na funkcijo predsednika sveta zavoda lahko člani predlagajo katerega koli člana sveta. 
 Zaradi dosedanjih izkušenj gospa Julija Bombač predlaga, da je eden od izvoljenih
 zaradi lažjega dela, predstavnik šole.  

Člani sveta zavoda so se s predlogom strinjali in za predsednico zavoda predlagali 
gospo Urško Drobnič (predstavnico delavcev šole), za namestnika predsednice pa 
Borisa Bajta (predstavnika sveta staršev).  
 
Oba kandidata sta kandidaturo sprejela. 
  
Člani sveta so z javnim glasovanjem soglasno sprejeli sklep: 
Za predsednico sveta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek se imenuje gospo 
Urško Drobnič, za njenega namestnika pa gospoda Borisa Bajta. 
 

Kt4.)  Ob zaključku svojega mandata je gospa Julija Bombač nove člane sveta seznanila z 
zakonodajo in predpisi, ki si jih člani lahko natančneje ogledajo na šolski spletni strani 
in vodenje seje prepustila novoizvoljeni predsednici Urški Drobnič. Zakonodaja je 
objavljena na spletni strani šole pod zavihkom Dokumentacija. 

 Link: 
http://www.osrakek.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=161&Itemid=333 

 
 
Kt5.) Ravnateljica mag. Anita Ivančič je nove člane pozdravila in jim čestitala k izvolitvi. 

Člane sveta zavoda je seznanila s seznamom izbranih učbenikov in delovnih zvezkov 
za naslednje šolsko leto, ki jih je svet staršev potrdil na svoji seji 24. 4. 2012. Seznami 
so objavljeni na spletni strani šole pod zavihkom Učenci, šolske potrebščine. 

 Link: 
 http://www.osrakek.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog

&id=324&Itemid=577 
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Kt6.) Gospa ravnateljica je predstavila nekaj dogodkov in dejavnosti, ki so planirani še do 
konca tega šolskega leta. Podala je tudi kratko poročilo o dejavnostih, ki jih je šola v 
tem šolskem letu že izvedla. 

 
Seja je bila zaključena ob 19:35.  

 
 

 
Zapisnikarica:       Predsednica sveta šole: 
Marina Švigelj      Urška Drobnič 
        


