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Svet osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek  
Številka: 900-1/2020-5 

Datum: 29. 9. 2021 

 

 

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA 

OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 
ki je bila v sredo, 29. 9. 2021, ob 1700 v predavalnici. 

 

 

Prisotni člani:  

Marjana Švigelj, Nina Granfola, Tomaž Lulik, Mitja Planinšek, Barbara Udovič, Bojana 

Lavrič, Vida Rovan, Andreja Krpan, Miloš Pohole in Anita Šen 

 

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Anja Šircelj Istenič, 

sindikalna zaupnica Polona Klopčič in zapisnikarica Marina Švigelj 

 

Odsotni: Luka Svet,  

 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

 

 

Prisotni so soglasno potrdili dnevni red, kot sledi: 

 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje sveta zavoda 

2. Obravnava in potrditev Poročila o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 

2020/21 

3. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 

4. Prometno-varnostni načrt šole za šolsko leto 2021/22 

5. Razno 

 

 

Kt1)  Predsednica je prebrala sklepe 3. redne seje, ki so jih člani sprejeli na 3. seji. 

Člani na Zapisnik 3. redne seje niso imeli pripomb.  

 

 

Zapisnik 3. redne seje so člani soglasno potrdili. 

 

 

Kt2)  Obravnava in potrditev Poročila o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 

2020/2021 

 

Ravnateljica je predstavila Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 

2020/2021. 

Potrebno popraviti tabelo povprečen dosežek NPZ pri matematiki. 

 

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani sveta zavoda.
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Razprave ni bilo. 

 

 Svet OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je obravnaval in soglasno sprejel naslednji SKLEP: 

 Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2020/2021 se potrdi. 

 

  

Kt3)    Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 

  

 Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani šole. 

 

Razprava: 

Na vprašanje o izvedbi sistematskih zdravniških pregledih je Anja Šircelj Istenič 

odgovorila, da se v tem šolskem letu pri sistematiki ne bo izvajalo cepljenja proti HPV 

za učenke letošnjega 7. razreda. 

Cepljenje HPV za te učenke bo ob zdravniškem pregledu naslednje leto, če kdo želi prej, 

pa se dogovori z osebnim zdravnikom. Ostali zdravniški pregledi bodo potekali po 

razporedu. 

 

Gospa Barbara Udovič je svet šole seznanila z željami staršev 6. in 7. razredov, da bi se 

za njihove otroke organizirala zimska šola v naravi.  

Povedala je, da so na roditeljskem sestanku izglasovali pobudo za izvedbo zimske šole 

v naravi z večino glasov. Razume kadrovski problem za izvedbo šole v naravi in da je 

za to šolsko leto že izbrana dejavnost za 7. razred v CŠOD Peca. Kljub strokovni 

odločitvi šole, starši predlagajo, da bi se zimska šola v naravi organizirala namesto 

CŠOD Peca in da se spremeni Letni delovni načrt. 

Člane sveta šole je seznanila z željami in pobudami staršev učencev 6. in 7. razredov. 

Pove, da si nekateri otroci zaradi slabših finančnih zmožnosti smučanja ne morejo 

privoščiti in da je šola v naravi edina možnost zanje. 

 

Ravnateljica je povedala, da so se skupaj s športnim aktivom odločili, kaj in koliko 

zmorejo organizirati, s tem, da so morali upoštevati, da je letna šola v naravi  primarna 

in jo šola mora organizirati, ravno tako CŠOD-ji, s katerimi je že v mesecu aprilu 

sklenjena pogodba o izvedbi, da je obvezno organizirati tudi plavalne tečaje in 

preverjanje znanja plavanja, zimska šola pa je v celoti nadstandardni program, ki ni 

obvezen za izvedbo. Poleg tega s strani MIZŠ-ja ni sofinanciran. 

Po vseh teh programskih obveznostih zimske šole v naravi ni možno organizirati in zato 

v letošnjem šolskem letu odpade. 

  

Tomaž Lulik je povedal, da se je v preteklem šolskem letu kljub obolelosti vodje šole v 

naravi in odhodom spremljevalke v karanteno, letna šola v naravi izvedla za učence 6.r. 

Zaradi epidemije je odpadlo tudi veliko drugih dejavnosti. V šolskem letu 2020/2021 

smo izvedli vse dejavnosti, za katere smo lahko pridobili termine in proste kapacitete, 

dejavnosti smo izvajali z upoštevanjem navodil NIJZ in omejitev, ki jih je določala 

Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z 

virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

  

Pomočnica ravnateljice je še pojasnila, da je za izvedbo dejavnosti v CŠOD potrebno 

manj kadra, ker otroke spremljajo samo razredniki, ostali kader pa zagotovi CŠOD. Za 
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šolo v naravi pa poleg razrednikov potrebujemo še vsaj 3 do 4 vaditelje, od katerih so 

gotovo učitelji športa. 

 

Tomaž Lulik je predlagal, da lahko šola staršem priskoči na pomoč pri  

brezplačni izposoji šolske smučarske opreme (za otroke, ki nimajo svoje  

opreme), če se bodo njihovi otroci udeležili smučarskih tečajev, ki jih  

izvajajo zunanji izvajalci. 

 

Anja Šircelj Istenič je dodala, da je v teh dveh letih vsakemu nekaj odpadlo, nekateri 

CŠOD-ji, plavalni tečaji, izmenjava s Švedsko, ekskurzija v London in Avstrijo ... Tudi 

to so bile dejavnosti, ki so bile za nekatere otroke edina možnost, da se jih udeležijo. 

 

Miloš Pohole je k razpravi dodal, da naj se staršem in otrokom ne obljublja več, da bi 

se dejavnosti, ki so odpadle, realizirale za nazaj. Potrebno je dati jasen odgovor, da 

določene dejavnosti naknadno ne bodo organizirane.  

 

Člani sveta zavoda so z 9 glasovi za in 1 glasom proti sprejeli naslednji SKLEP: 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-2022 se potrdi.  

 

Kt4) Prometno-varnostni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 

  

Ravnateljica je predstavila Prometno-varnostni načrt za šolsko leto 2021/2022. 

 

Povedala je, da je tudi letos še vedno zagotovljen avtobusni prevoz za učence, ki bivajo 

na Trgu padlih borcev, Vrtni ulici in Ljubljanski cesti. 

Organizirani so 3 prevozi, in sicer zjutraj 1 in popoldne 2 prevoza.  

 

Po razpravi so zunanji člani sveta zavoda predlagali, da se na Občino poda predlog o 

varnejši ureditvi parkirišča pred igriščem 1. triade (nekaj predlogov: parkirna mesta pred 

otroškim igriščem naj bodo v celoti namenjena staršem, ki pripeljejo otroke v šolo ali v 

vrtec, onemogoči naj se parkiranje pred vrati na igrišče in po celotni dolžini ob mreži 

proti telovadnici, razmisli naj se o varnem prehodu učencev predmetne stopnje med 

parkiranimi avtomobili …). 

 

Ravnateljica je člane še seznanila, da se je Svet staršev odločil, da bo na Občino 

Cerknica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podal pobudo za ureditev 

šolskih prevozov otrok in ustanovitelja opozorili, da naj bo interes varnosti otrok 

prednosten. 

 

Vida Rovan, je podala pobudo, da bi se tudi na Rakeku ob prehodu za pešce od stare 

šole na drugo stran postavil semafor.  

Člani sveta so predlog podprli in predlagali, da se predlog za postavite semaforja 

na tipko poda na Občino in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

  

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli SKLEP: 

Prometno varnostni načrt za šolsko leto 2021/2022 se potrdi. 

 

Kt5)  Razno 
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 Ravnateljica je člane seznanila, da sta starša prvošolke Nike Žagar na šolo, svet zavoda 

in člane sveta zavoda naslovila dopis glede uporabe zaščitnih mask, razkužil in 

cepljenja. Ravnateljica je člane seznanila, da je s pomočjo pravne službe na prejeto 

pismo pripravila odgovor, ki ga je članom sveta priložila kot gradivo. 

Člani sveta šole so ravnateljici predlagali, da z dopisom seznani tudi Inšpektorat za 

zdravje in šolski inšpektorat. 

 

Družini Žagar bo svet zavoda poslal odgovor. 

 

V dopisu je zapisana tudi razredničarka Vida Rovan. Povedala je, da se je deklica 

prilagodila podanim navodilom, nosi zaščitno masko in se je lepo vključila v življenje 

v oddelku. Predlagala je, da so tudi učitelji dolžni izvajati trenutno veljavne predpise in 

se zoper njih ne more podajati kazenske ovadbe. 

 

Svet zavoda je soglasno sprejel SKLEP: 

Člani sveta šola se strinjajo s pripravljenim odgovorom, ki bo poslan družini 

Žagar. 

 

Člani sveta zavoda dajejo podporo ravnateljici pri njenih odločitvah za dosledno 

izvajanje protokola pri pouku, ki je v skladu s sprejetimi ukrepi in navodili, 

prejetimi od pristojnega ministrstva. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

 

 

Zapisnikarica:       Predsednica sveta šole: 

Marina Švigelj      Bojana Lavrič 

        

 

 


