
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 

Partizanska cesta 28, 1381 Rake   
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Številka: 900-2/2022-2 

Datum: 29. 9. 2022 

ZAPISNIK,  

1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23, 

ki je potekala v ponedeljek, 26. 9. 2022, ob 1800 uri, v predavalnici, OŠ »Jožeta 

Krajca« Rakek 
 

Prisotni: Ivan Topić, Maja Zakrajšek, Veronika Debevec, Domen Skuk, Jasna Hribar, mag. 

Maja Matičič Marinšek, Borut Mazi, Sašo Modic, Aleksandra Urbas, Jože 

Zakrajšek, Mojca Ivančič, Bojana Lavrič, dr. Tatjana Vrščaj Vodošek, mag. 
Barbara Šivec, Barbara Udovič, Miloš Pohole in Maja Hrovatin Petkovšek.  

Opravičeno odsotni: Silvestra Kotar in Dominik Milavec. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez in pomočnica ravnateljice Urška Drobnič. 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

Predsednica sveta je pozdravila člane sveta staršev in predlagala potrditev dnevnega 

reda, ki so ga navzoči prejeli s sklicem seje: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. redne seje sveta staršev (12. 05. 2022) 

2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2021/2022 

3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023 

4. Obravnava Prometno varnostnega načrta 2022/2023 

5. Obravnava Hišnega reda in Pravil šolskega reda Osnovne šole »Jožeta Krajca« 

Rakek 

6. Razno 

Predlagani dnevni red so članice in člani soglasno potrdili. 

Kt1.) Predsednica sveta staršev je podala na glasovanje potrditev zapisnika 3. redne seje 

sveta staršev. 

Zapisnik 3. redne seje so članice in člani soglasno potrdili. 

Kt2.) Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem leti 2021/2022 je predstavila 

ravnateljica, mag. Anita Knez.  Razprave ni bilo. 

 
Kt3.)   Ravnateljica je članicam in članom sveta staršev predstavila Letni delovni načrt za 

             Šolsko leto 2022/2023. 

             V razpravi, ki je sledila, so predstavniki staršev izpostavili neizvedbo letne šole v 

             naravi za 3. razrede ter izpad plavalnega tečaja Zlati sonček izpred dveh let (čas 

              epidemije) in zimske šole v naravi za 7. razrede. 

Ravnateljica je povzela obrazložitev Aktiva učiteljic 3. razreda (celotna obrazložitev je v 

Prilogi zapisnika) ter poudarila, da se vodstvo skupaj z učitelji resnično trudi realizirati 
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vse kar je načrtovano, tudi odpadle zadeve, vendar vedno ni mogoče (tudi letošnjim 

učencem 8. razreda je npr. odpadla zimska šola v naravi, ki je sicer nadstandard; za učence 

7. razredov smo lani izpeljali letno šolo v naravi (v 5. r jim je odpadla). Program Zlati 

sonček je prav tako nadstandard, ki ga ni potrebno izvajati, vendar ga šola izvaja vsa leta, 

razen v času epidemije. Nikakor ga ne gre enačiti z 20-urnim tečajem plavanja, ki je 

vključen v ure športa, ki so ga ravno tako, na račun epidemije, prenašali v naslednje šolsko 

leto in ga realizirali. Delovali so po principu za vsakega nekaj, kolikor je bilo le mogoče. 

 

Kt4.) Prometno varnostni načrt je predstavila ravnateljica.  

           Podan je bil predlog, da se nevarne točke, ki so večinoma na cestah, ki so v  

           upravljanju države, posredujejo na Občino Cerknica, ki pa jih bo posredovala v  

           reševanje pristojnemu ministrstvu oziroma pristojni državni službi. Prav tako je bil  

           podan predlog, da se osnutek predloga za ureditev pločnika od stare šole do  

           Avtostila ter ureditev lažjega vključevanja na glavno cesto iz uvoza pri šoli (pobudi  

           iz prejšnje seje) pošlje na občino s prošnjo za posredovanje na pristojne državne  

           službe. 

           Gospod Miloš Pohole je zaprosil prisotne, da v svojih razredih opozorijo starše, da  

           so pozorni, ko pripeljejo zjutraj otroke v šolo oziroma jih pridejo iskati po pouku, da 

           ne vozijo nad dovoljeno omejitvijo hitrosti in da parkirajo oziroma ustavljajo na 

           mestih, ki so za to namenjeni, ne pa tako da ovirajo in ogrožajo otroke, ki so pešci v 

            prometu. 

 

Kt5.) Hišni red in Pravila šolskega reda je predstavila pomočnica ravnateljice, ga. Urška 

Drobnič. Oba dokumenta bosta, po potrditvi s strani sveta šole, objavljena na spletni strani 

šole. 

 

Kt6.) Ravnateljica je predstavila nov cenik za šolske obroke, ki je nastal na podlagi  

           30 % dviga cen dobaviteljev. Nov cenik bo pričel veljati s 1. 10. 2022, po potrditvi s  

            strani sveta šole. 

            Gospa Barbara Udovič je opozorila, da v 8.b razredu niso vsi starši prejeli sporočila  

            o pojavu okužbe v razredu. Pomočnica ravnateljice je povedala, da je prišlo do 

            napake pri pošiljanju. 

            Nato je več predstavnikov staršev povedalo, da je pri zadnjih sporočilih manjkal  

            podatek za kateri oddelek gre (starši, ki imajo več otrok, ne vedo za kateri razred  

            gre) ter ali gre za učenca ali učitelja pri okužbi. Dogovorjeno je bilo, da se bo v  

            naslednjih sporočilih vneslo manjkajoče informacije. 

            Gospa Maja Matičič Marinšek je izpostavila težave v času nadomeščanj  

             zaradi izostanka učiteljice in prosila, da učitelj, ki nadomešča, pouk prilagodi temu,  

            da vsi učenci nimajo s seboj učnih pripomočkov za predmet, ki sicer ni bil na 

            urniku.   

           Na koncu je ravnateljica povedala, da si z učiteljskim zborom zelo želijo, da bi 

            ponovili druženje učencev, staršev in zaposlenih. 
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            Dogovorjeno je bilo še, da se tudi letos učitelje preseneti s skromno pogostitvijo 

            ob Dnevu učiteljev, 5. 10. 2022. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri. 

 

Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Barbara Šivec                                            mag. Barbara Šivec
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