
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 

Partizanska 28, 1381 Rakek 

Tel: 01 705 25 10 

e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

 
Številka: 900- 1/2022-3 

Datum: 18. 5. 2022 

ZAPISNIK,  

3. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2021/22, 

ki je potekala v četrtek, 12. 5. 2022, ob 17. uri, v učilnici C5, OŠ »Jožeta Krajca« 

Rakek. 
 

Prisotni: Jasna Hribar, Domen Skuk, mag. Maja Matičič Marinšek, Sašo Modic, Jože 

Zakrajšek, Aleksander Mulec, Natalija Jovanović, dr. Tatjana Vrščaj Vodošek, 

mag. Barbara Šivec, Barbara Udovič, Lucija Zwölf. 

Opravičeno odsotni: Silvestra Kotar, Anja Prelaz, Marina Švigelj, Miloš Pohole, Maja 
Perko, Bojana Lavrič. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, gospa Lea Sterle 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

Predsednica sveta je pozdravila člane sveta staršev in prebrala predlagani dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 2. redne seje  

2. Seznanitev staršev z izborom delovnih zvezkov in učbenikov za šolsko leto 

2022/2023 (Lea Sterle) 

3. Razno 

Predlagani dnevni red so članice in člani soglasno potrdili. 

Kt1.) Predsednica sveta staršev je podala na glasovanje potrditev zapisnika 2. redne seje 

sveta staršev. 

Zapisnik 2. redne seje so članice in člani soglasno potrdili. 

Kt2.) Gospa Lea Strle je pojasnila sistem izbora delovnih zvezkov in učbenikov ter 

predstavila nabor delovnih zvezkov in učbenikov za vse razrede. Povedala je, da se 

učbeniki nabavijo v okviru učbeniškega sklada, ki si jih lahko otroci izposodijo za 

tekoče šolsko leto. Razlika je le pri 1. triadi, za katero učbenike in delovne zvezke 

nabavi šola, na podlagi sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, nato pa jih otroci lahko obdržijo – torej se jih ne vrača v šolo. Seznami 

potrebščin so narejeni, vendar to ne pomeni, da morajo starši vsako leto kupiti vse 

novo. Pri nakupu upoštevamo, kaj otrok že ima doma, mogoče se lahko uporabi 

tudi kakšen zvezek od preteklega leta. Kot novost je povedala, da se bodo zamenjali 

učbeniki za glasbeno vzgojo in učbeniki za angleščino od 7. do 9. razreda. 

mailto:os.rakek@guest.arnes.si


 

 

Ga. Udovič je vprašala, zakaj je za šolsko leto 2022/23 na seznamu učbenik za 

matematiko za 7. razred. V tekočem šolskem letu ga namreč ni bilo, ker naj bi se 

pripravljal nov učbenik. Ravnateljica bo zaprosila za pojasnilo pri učiteljicah 

matematike. 

 

Po razpravi je predsednica podala na glasovanje sledeči sklep: 

Predstavniki sveta staršev smo seznanjeni z izborom delovnih zvezkov ter 

učbenikov in soglašamo k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko 

leto 2022/2023. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Kt3.)    Predsednica sveta staršev je pojasnila, da z dnem 31. 08. 2022 poteče mandat  

upravnemu odboru Šolskega sklada Rakec in da je bil svet naprošen, da izmed 

svojih članic in članov predlaga 3–4 predstavnike za nov upravni odbor. Po 

razpravi je podala na glasovanje sledeči sklep: 

Za predstavnike v upravnem odboru Šolskega sklada Rakec se predlagajo: 

Domen Skuk, 

Barbara Udovič, 

Jasna Hribar in 

Sandi Mulec. 

 

Sklep so članice in člani soglasno potrdili. 

 

Kt4.)    Predsednica je predala besedo gospe ravnateljici, ki je pred sejo prejela nekaj  

vprašanj.  

Na vprašanje, ali obstaja na šoli pravilnik o oblačenju, je pojasnila, da takega 

pravilnika ni. Se pa otroke opozarja glede copat, ki jih uporabljajo v šoli, predvsem 

zaradi varnosti. Otroke pa tudi opozarjajo na primernost oblačil (kratke majice, 

majice brez rokavov …). 

 

Na vprašanje glede informacije za avtobuse, je povedala, da je ta informacija žal 

odvisna od Občine, ki skliče sestanek v 2. polovici avgusta meseca, in takrat povedo 

svojo odločitev glede števila avtobusov in pogostosti voženj. 

 

Na pobudo glede izvoza na glavno cesto se je ravnateljica zavezala, da bo poklicala 

pristojne in jih obvestila o težavah, ki nastajajo in jih obvestila o predlogih, ki so 

bili podani na seji. V razpravi je bilo namreč povedano, da so težave res precejšnje, 

še posebej v jutranjih prometnih konicah in da bi bilo smiselno namestiti semafor 

na senzor oziroma na podoben sistem, kot je na križišču na Uncu. Prav tako je bilo 

v razpravi izpostavljeno, da je nujno potrebno ukrepati zaradi manjkajočega 

prehoda za pešce oziroma pločnika na območju med novo pekarno in Avtostilom.  

 



 

V nadaljevanju je gospa ravnateljica pohvalila celoten kolektiv, še posebej go. Kotar 

in go. Milavec, ki so se trudili in pripravljali prireditev ob 140. letnici šolstva na 

Rakeku. Povedala je, da je bila prireditev pohvaljena tudi s strani vabljenih gostov 

in da so oziroma bodo otroci prejeli darila od ministra gospoda Zvonka Černača in 

gospe ministrice dr. Simone Kustec. 

 

Na koncu je gospa ravnateljica povedala še nekaj informacij v zvezi z zaključkom 

šolskega leta za 9. razrede, da se bodo izvedle šole v naravi za 3 razrede (5., 6. in 7. 

razred), ki nadomeščajo izostanek poletne šole v naravi iz šolskega leta 2020/2021 

in da bodo s pomočjo evropskih sredstev skušali urediti novo plezalno steno. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Barbara Šivec                                            mag. Barbara Šivec 


