ZAPISNIK
1. seje sveta šole OŠ Božidarja Jakca, ki je bila v torek, 2. 10. 2012, ob 19.30 v zbornici šole.
PRISOTNI: Aleš Dakić, Boštjan Petelinc, Igor Pigac, Natalija Orlič, Urška Povšnar Tomić,
Franjo Filipović, Marjetka Cigale, Maja Jug, Primož Pintarič, Nadja Korelc.
ODSOTNI: opravičeno Katja Kovačič Kokošar
VABLJENI: ravnateljica šole – Nataša Krajnčan
pomočnica ravnateljice – Lili Pesek
vodja PŠ Hrušica – Marjana Klemenčič
sindikalna zaupnica – Romana Šarec Rojc
Do izvolitve novega predsednika sveta šole je sejo vodila ravnateljica, gospa Nataša
Krajnčan.
K1/
SPREJEM DNEVNEGA REDA
Ravnateljica ga. Nataša Krajnčan je predlagala, da se dopolni dnevni red, in sicer se k točki
K-5/ Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 dopiše sprejem nadstandarda v šolskem letu
2012/2013. Člani so z dvigom rok potrdili dopolnjen dnevni red.
SKLEP: Predlagani dnevni red z dopolnitvijo 5 točke, so člani sveta šole soglasno sprejeli.

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev novega predsednika sveta šole in namestnika
3. Obravnava in sprejem zapisnika 17. in 18. seje sveta šole in pregled uresničitve
sklepov
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji dela v šolskem letu 2011/2012
5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 in sprejem
nadstandarda
6. Cene šolske prehrane in najema šolskih prostorov
7. Potrditev in sprejem članov pritožbene komisije
8. Informacija o:
a) letni šoli v naravi
b) šolskem skladu
Pobude, predlogi in vprašanja

K2/
IZVOLITEV NOVEGA PREDSEDNIKA
SVETA ŠOLE IN NJEGOVEGA
NAMESTNIKA.
V nadaljevanju seje je ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan povedala, da je starim članom
sveta šole potekel mandat zato je potrebno izvoliti novega predsednika sveta šole in
njegovega namestnika. Ker so vsi člani novi je želela, da se le-ti tudi predstavijo. Po
predstavitvi je povprašala, kdo bi želel opravljati funkcijo predsednika sveta šole. Javil se je
gospod Aleš Dakić. Na sprejem funkcije ga. Aleša Dakića za predsednika sveta šole ostali
člani niso imeli pripomb. Za namestnika predsednika sveta šole pa so člani sveta šole z
dvigom rok potrdili, da je to gospod Primož Pintarič.
Na podlagi vseh odločitev so člani sveta šole sprejeli naslednji
SKLEP: Predsednik sveta šole je gospod Aleš Dakić.
Namestnik predsednika sveta šole je gospod Primož Pintarič.
Mandat vseh članov sveta šole traja 4 leta.
Po zaključku 2. točke dnevnega reda se je ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan bivši
predsednici sveta šole ga. Silvi Matos zahvalila za uspešno delo in vodenje sveta šole v
pretekih letih. Ob tej priliki ji je izročila skromno darilo.
Za uspešno medsebojno sodelovanje se je zahvalila tudi gospa Silva Matos in novim članom
sveta šole zaželela prav tako veliko delovnih uspehov, dobrega sodelovanja in vodenja sveta
šole.
V nadaljevanju je sejo vodil novo imenovani predsednik sveta šole gospod Aleš Dakić.
K3/
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. IN 18. SEJE SVETA ŠOLE IN
PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV
Pri pregledu zapisnika 17. seje sveta šole 4. točka je ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan
povedala, da se še vedno išče lokacija za tabor učencev 4. razreda. Ko bomo našli ustrezno
lokacijo bomo člane sveta šole obvestili. Na zapisnik 18. seje sveta šole člani niso imeli
dodatnih predlogov ali pripomb.
SKLEP: Z zgoraj navedeno dopolnitvijo zapisnika 17. in 18. seje sveta šole so člani sveta
šole oba zapisnika soglasno sprejeli.
Nadstandard za šolsko leto 2012/2013 so: tabori, izvajanje nadstandarda pri pouku
športne vzgoje v 2. a na centralni šoli ter v 2. c, 3. c in 3. č na podružnični šoli
Hrušica ter tečaj plavanja za učence 1. in 3. razreda.
K4/
OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O REALIZACIJI DELA ZA ŠOLSKO
LETO 2011/2012
Poročilo o realizaciji dela za šol. leto 2011/12 so vsi člani sveta šole prejeli v elektronski
obliki. Na kratko je poročilo s pojasnili podala še ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Člani
sveta šole dodatnih predlogov ali pripomb niso imeli.
SKLEP: Člani sveta so Poročilo o realizaciji dela za šol. leto 2011/2012 soglasno sprejeli.

K5/
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO
LETO 2012/2013
Tudi to gradivo so člani sveta šole prejeli v elektronski obliki. Na kratko je načrt dela za
šolsko leto 2012/2013 še enkrat s pojasnili podala ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Člani
sveta šole dodatnih predlogov ali pripomb na letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 niso
imeli.
Kot nadstandard bomo v šolskem letu realizirali tabore, pouk športne vzgoje ter tečaj
plavanja.
SKLEP: Člani sveta šole so potrdili in soglasno sprejeli Letni delovni načrt za
šolsko leto 2012/13. Tabore bomo realizirali v 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8. razredu.
Nadstandard športne vzgoje bomo izvajali v 2. a na centralni šoli ter v 2. c, 3. c in
3. č na PŠ Hrušica. Tečaj plavanja bomo izvajali za učence 1. in 3. razreda.
K6/
CENE ŠOLSKE PREHRANE IN NAJEMA ŠOLSKIH PROSTOROV
Predlog cen šolske prehrane in najema šolskih prostorov so člani sveta šole prejeli po
elektronski pošti. Obrazložitev je podala še ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Na podlagi
obrazložitve so člani sveta šole sprejeli oziroma potrdili v sklepu navedene cene:
SKLEP:
Razred

ZAJTRK

1.r. – 3.r.

•

0,46 €

MALICA
0,80 €

•

4.r. – 5.r.

•

0,80 €

od 6 .r. - 9. r.
Razred

•

0,80 €
MALICA

•

0,80 € + 8,5 % DDV

DELAVCI
ŠOLE

ZAJTRK
/

PROSTORI ŠOLE
Učilnica; uporaba delavec
šole
Učilnica; uporaba zunanji
delavec
Računalniška učilnica
Mala telovadnica
Velika telovadnica
Jedilnica

Cena
4,00 € + 20 % DDV
5,00 € + 20 % DDV
13,00 € + 20 % DDV
10,50 € + 20 % DDV
16,40 € + 20 % DDV
24,00 € + 20 %DDV

POPOLDANSKA
MALICA

•

0,65 €

•

0,65 €

POPOLDANSKA
MALICA

/

KOSILO
•

•

2,40 €

2,60 €

• 2,60 €
KOSILO
3,50 € + 8,5
DDV

K 7/ POTRDITEV IN SPREJEM ČLANOV PRITOŽBENE KOMISIJE
Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je nove člane sveta šole seznanila, da je potrebno po
60. c členu Zakona o osnovni šoli potrditi in sprejeti pritožbeno komisijo. V pritožbeno
komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora bili več kot polovica strokovnih
delavcev šole. Ker je starim članom potekel mandat je ravnateljica predlagala nove člane.
- strokovni delavci šole so: Ivana Perme, Iztok Podbrežnik, Nadja Korelc, Marjetka Cigale,
Maja Vovk, Brane Lužar, Romana Šarec Rojc.
- članici sveta staršev sta Ana Špan Česen, Maruška Flis,
- zunanja strokovna delavka je Sonja Šorli, ravnateljica OŠ Karla Destovnika Kajuha.
SKLEP: Člani sveta šole so imenovali predlagano pritožbeno komisijo,
in sicer v sestavi: - strokovni delavci šole so: Ivana Perme, Iztok Podbrežnik,
Nadja Korelc, Marjetka Cigale, Maja Vovk,
Brane Lužar, Romana Šarec Rojc.
- članici sveta staršev sta Ana Špan Česen, Maruška Flis,
- zunanja strokovna delavka je Sonja Šorli, ravnateljica
OŠ Karla Destovnika Kajuha.

K 8/ INFORMACIJA O:
- Letni šoli v naravi
- Šolskem skladu
- Poročilo o letni šoli v naravi za učence 5. razreda je z obrazložitvami podala pomočnica
ravnateljice, gospa Lili Pesek, vodja šole v naravi Marjetka Cigale in učitelj športne vzgoje
Primož Pintarič. Povedali so, da so bili učenci zelo pridni in, da so vse realizirali po
zastavljenem načrtu.
- O šolskem skladu je člane seznanila ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Povedala je, kaj
je bilo kupljeno za centralno šolo in kaj za PŠ Hrušica. Povedala je še, da bo ponovni
sestanek komisije za šolski sklad v mesecu oktobru. V tem mesecu bodo učenci prejeli tudi
položnico.
SKLEP: Z navedenima informacijama so se člani sveta šole strinjali.
K7/
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA
1. Član sveta šole, gospod Igor Pigac je vprašal, ali imamo v šoli več socialno ogroženih
otrok, glede na vse dosedanje razmere, podražitve.
Vprašal je tudi, ali potekajo na šoli delavnice, ki jih organizirajo Mladi zmaji.
Odgovora: ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je povedala, da imamo v šoli vsako
leto veliko število socialno ogroženih. Stanje se je seveda glede na sedanjo situacijo
tudi spremenilo. Probleme rešujemo sproti, veliko nam pomaga Rotary club, pomagala
je tudi Četrtna skupnost Golovec. Vsem se je zahvalila za finančno pomoč.
V zvezi z delavnicami javnega zavoda Mladi zmaji je ravnateljica povedala, da
delavnice zelo uspešno potekajo in, da jih učenci radi obiskujejo.

2. Predsednik sveta šole, gospod Aleš Dakič je povedal, da se išče rešitev za Pesarsko
cesto. Starši naj vsa vprašanja v zvezi z rešitvijo te prometne ceste pošljejo na Četrtno
skupnost Golovec. Prav tako naj dopis o nevarnosti te ceste pošlje tudi šola kot javni
zavod.
Odgovor: ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je podprla ta predlog in tudi zagotovila,
da bo šola napisala dopis.
3. Član sveta šole, gospod Franjo Filipović je menil, da se v letni načrt vpiše tudi to, da
šole sodeluje z Gasilskim društvom Bizovik in Štepanja vas. Povedal je tudi, da so
gasilci pripravljeni za delavce in učence šole pripraviti predavanje, na katerem bi
predstavili delo gasilskega društva.

Majda Babnik
Zapisnikarica

Aleš Dakić
Predsednik Sveta šole

