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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 2. SEJE SVETA 

OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 
ki je bila v sredo, 26. 9. 2012, ob 19

00
 v učilnici B4. 

 

 

Prisotni člani: Urška Drobnič, Petra Mikše, Suzana Rebec, Marina Švigelj, Lidija Jernejčič, 

Alojz Puntar, Anton Udovič, Boris Bajt in Robert Debevec 

 

Opravičeno odsotna: Polona Grintal 

 

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

 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

 

Predsednica sveta pozdravi člane sveta in prebere predlagani dnevni red seje sveta zavoda. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika in sklepov zadnje seje 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/2012 

3. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/2012 

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 

5. Predstavitev razvojnega načrta 

6. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravil o šolski prehrani, cen šolskih kosil, 

dežurstev učencev in hišnega reda. 

7. Dopolnitev Poslovnika o delovanju sveta zavoda 

8. Razno 

 

1.) Člani sveta so dnevni red soglasno sprejeli. 

 

2.) Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 1. seje. 

 

3.) Člani sveta so seznanjeni z vsebino korespondenčne seje in so jo soglasno sprejeli. 

 

4.) Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/2012.  

 Seznanitev s poročilom s strani gospe ravnateljice mag. Ivančič. 

  

Člani sveta so soglasno potrdili poročilo. 

 

5.) Samoevalvacijsko poročilo 2011/2012 
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 Predstavila gospa ravnateljica 

 Posebej je poudarjeno, da so bili vsi plani realizirani.  

 Kar zadeva obvestil bodo še vedno tudi v pisni obliki, vendar tiste, ki so pomembne. 

 Ostala obvestila bodo na spletu in tudi učenci bodo o tem obveščeni. 

 

 SKLEP: Obvestila o pomembnih zadevah bodo v pisno obliki in bodo vsebovala 

 podpis staršev. Kaj je pomembno presodi ravnateljica. 

  

 Člani sveta so sklep sprejeli. En član je bil proti. 

 

6.) Letni delovni načrt (LDN) 2012/2013 

 Izčrpno poročilo podano s strani gospe ravnateljice. 

 

 Člani sveta so soglasno potrdili LDN 2012/2013. 

 

7.) Predstavitev razvojnega načrta 

 Mag. Ivančič je povzela vsebino razvojnega načrta. 

 

8.) Pravila o šolski prehrani 

 Mag. Anita Ivančič je poudarila novosti in vsebino pomembnih točk. 

 Šola ima oziroma dobi evidenco o upravičencih do subvencionirane prehrane, vendar 

 je priporočljivo, da podatek o priznani subvenciji  zaradi neažurnosti podatkov s 

 strani centra za socialno delo, starši posredujejo tudi osebno. 

 Obvestilo o posredovanju odločb o subvencionirani prehrani bo dano na spletno stran 

 šole, tako da bodo starši obveščeni. 

  

 Člani sveta šle so soglasno sprejeli Pravila o šolski prehrani. 

 

9.) Kalkulacije cen kosil 

 Člani sveta so bili seznanjeni s kalkulacijo cen kosil. Predvideva se, da bo izguba, ki je 

nastala v prvi polovici leta zmanjšana oziroma odpravljena, zaradi uveljavitve ZUJF-a 

in nižjih stroškov dela kot v prvi polovici leta. 

 

10.)  Člani sveta so soglasno sprejeli spremembe dežurstva učencev. 

 

11.)  Člani sveta so soglasno sprejeli spremembe hišnega reda. 

 

12.) Dopolnitev Poslovnika o delovanju sveta zavoda 

 Člani sveta so bili seznanjeni z dopolnitvami, in sicer z 18. členom, 25. členom in 63. 

členom. 

 Predlagali so spremembo v 1. odstavku, 23. člena, in sicer namesto pet (5) se zapiše 

osem (8) 

 

 Predlagana je tudi sprememba 63. člena Poslovnika, ki je priloga zapisnika. 

 

 Člani sveta so soglasno sprejeli dopolnitve Poslovnika o delovanju sveta zavoda. 

 

13.)  Razno 

  

 Novi člani volilne komisije 
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 Predlogi: 

 Predsednica:   Tjaša Prudič 

 namestnica člana: Julija Bombač in 

 namestnica člana: Marjana Švigelj. 

 

 Člani sveta so soglasno potrdili nove člane volilne komisije. 

 

 Mag. Anita Ivančič je predlagala zvišanje cen najemnin za zunanje uporabnike. 

  

 Člani sveta so soglasno potrdili zvišanje cen najemnin za zunanje uporabnike, in 

sicer: 

 

  

Prostor Cena pred spremembo: Nova cena: 

Učilnica 6,00 10,00 

Večnamenski prostor z 

odrom 
10,00 20,00 

Računalniška učilnica 

neprofitnim organizacijam, 

društvom lokalne skupnosti 

10 25,00 

Računalniška učilnica 

profitnim organizacijam 
53,00 100,00 

 

  

 Glavni vhod se bo po novem zapiral in bodo obiskovalci preusmerjeni na vhod I. 

triade. 

 O spremembi bodo učenci, starši in ostali obiskovalci obveščeni na različne načine: 

splet, na vratih, ustno. 

 

 Gospod Puntar: Kje je možno zaslediti poročilo o nadarjenih učencih? 

 Pojasnili so mu, da se podatki nahajajo pri svetovalni delavki. 

 

 Dodatna vprašanja pod razno 

 

 - Projekt zdrav življenjski slog 

 - Vaja za evakuacijo – kako poteka oziroma bo potekala? 

 - šolska knjižnica na Uncu, pregled knjig 

 - elektronski dnevnik 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:25.  

 

Rakek, 26. 9. 2012 

 

 

Zapisnikarica:       Predsednica sveta šole: 

Lidija Jernejčič      Urška Drobnič 

        


