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Svet osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
Partizanska c. 28, 1381 RAKEK 
 

Številka: 900-1/2015-2 
Datum: 24. 3. 2015 

 
 

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK, 
ki je bila v torek, 24. 3. 2015, ob 19. uri v zbornici šole. 

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

Franc Šivec, Alojz Puntar, Anton Udovič, Robert Debevec, Helena Šlajnar, 
Boris Bajt. 

Ostali prisotni:  sindikalna zaupnica Polona Klopčič. 
 
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: 
1. Pregled in sprejem zapisnika 9. redne in 3. izredne seje  
2. Izbor kandidata za ravnatelja 
3. Razno 
 
soglasno potrdili.  
 
Kt1)    Na zapisnik 9. redne seje in na zapisnik 3. izredne seje člani niso imeli pripomb 

zato sta oba zapisnika soglasno potrjena. 
 
Kt2.) Svet šole je ugotovil: 

Na razpis ravnatelja šole sta se prijavila dva kandidata, za katera je svet šole 
zaprosil za mnenje lokalno skupnost, svet staršev in učiteljski zbor.  
Predsednica sveta je prebrala izid glasovanja učiteljskega zbora, in obrazložena 
mnenja sveta staršev ter lokalne skupnosti. 
 
Po daljši razpravi so člani sprejeli sklep, da bodo izbor kandidata izglasovali s 
tajnim glasovanjem. 
 
Izid glasovanja je bil sledeč: 
1. mag. Anita Ivančič   9 (devet) glasov 
2. Mykhaylo Madan    0 (nič) glasov 
 
 
 2 (dve) glasovnici sta neveljavni. 
 
Člani sveta so sprejeli glede na izid glasovanja sklep: 
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Izbrana kandidatka za ravnateljico je gospa Anita Ivančič, rojena 6. 8. 1974, 
stanujoča Studeno 104 a, Postojna. 
 
Na podlagi predloga za imenovanje ravnateljice se ministra za izobraževanje, 
znanost in šport zaprosi, da poda mnenje k imenovanju kandidatke Anite Ivančič.  
Člani sveta Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek bodo po prejemu le-tega 
nadaljevali postopek za imenovanje ravnatelja.  
Glede na odločitev sveta zavoda bodo prijavljena kandidata obvestili o 
imenovanju ravnatelja. 

 
Kt2.)  
Ravnateljica naj do naslednje seje sveta šole pripravi odgovor glede pobud sveta 
staršev z namenom razprave o njih  in jih nato glede na razpravo na Svetu šole v 
največji možni meri  vključi v  program dela šole. 
 

Na podlagi izida glasovanja strokovnih delavcev šole člani sveta šole ugotavljajo, 
da ravnateljico kolektiv podpira, vendar je obenem glede na veliko število 
neveljavnih glasovnic izraženo nezadovoljstvo med zaposlenimi.  

Člani sveta so predlagali, da se na dnevni red naslednje seje Sveta šole uvrsti 
točka "Pojasnilo ravnateljice v zvezi z glasovanjem zaposlenih strokovnih 
delavcev" , kjer naj poda svojo obrazložitev izida glasovanja in videnje 
medsebojnih odnosov s kolektivom, z namenom oblikovanja poti, kako izboljšati 
odnose med njo in kolektivom glede na izid glasovanja. 

 

 
Navedene ugotovitve in predloge so člani sveta soglasno potrdili.  

 
Naslednja seja  bo v ponedeljek,  4. 5. 2015, ob 18. uri. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 
 
 
 
 
Zapisničarka:            Predsednica sveta šole 
Marina Švigelj                                                                           Urška Drobnič 
        
 
 
Priloge: 
1. Vabilo na sejo 
2. lista prisotnosti 
3. izid glasovanja učiteljskega zbora 
4. mnenje sveta staršev 
5. mnenje lokalne skupnosti Občine Cerknica 
6. glasovnice tajnega glasovanja članov sveta za izbor ravnatelja 


