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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ŠOLE OŠ RAZKRIŽJE V ŠOLSKEM LETU 

2019/2020, DNE 21. 11. 2019 

 

 

Seja se je pričela ob 16:30 v prostorih šole - zbornica. 

 

Prisotni člani sveta:  Karmen Rob, Mojca Zadravec, Ana Trstenjak, Terezija Bogdan, Renata 

Vlaović, Denis Baumgartner, Katja Nemec, Bernard Makovec. 

Opravičeno odsotni: Alen Angelov, Nina Petovari in Cvetka Mlinarič. 

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje 

3. Volitve predstavnikov delavcev v svet šole OŠ Razkrižje 

5. Vprašanja, pobude in predlogi 

6. Razno 

 

 

K 1. točki  

Ga. Mojca Zadravec je ugotovila, da smo sklepčni in smo z dvigom rok potrdili dnevni red. 

 

Sklep 2019/2/1: Člani sveta šole OŠ Razkrižje sprejmejo predlagani dnevni red. 

 

K 2.  točki 

Z dvigom rok smo soglasno potrdili zapisnik 1. seje. 

Sklep 2019/2/2: Zapisnik 1. redne seje sveta šole OŠ Razkrižje v šolskem letu 2019/20 je 

soglasno potrjen. 

 

K 3.  točki 

Ker se 28. 01. 2019 izteče mandat sedanjemu svetu šole, je potrebno izvesti volitve ter obvestiti 

svet staršev in ustanovitelja o prenehanju mandata njihovim članom. Predsednica sveta šole razloži 

potek volitev predstavnikov delavcev v svet šole in vlogo sveta šole ob tem. Vloga vseh organov 

pri omenjenih volitvah je predstavljeno v rokovniku, ki ga svet šole tudi mora sprejeti. Rokovnik 

o volitvah predstavnikov delavcev v svet šole predsednica natančneje predstavi. 

Svet šole razpisuje na osnovi določil 46. in 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03, ZOFVI-UPB3) in v skladu z 9. členom Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje, redne volitve za 

izvolitev petih predstavnikov delavcev v svet šole za 4-letni mandat. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5027


 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, Šafarsko 24 c, 9246 Razkrižje 

tel.: 02 58 58 644, e-mail: os-razkrizje@guest.arnes.si 

davčna št.: 10804412, transakcijski račun: 0137 6603 0677 687, matična št.: 5089344000 

 

 

Člani sveta šole OŠ Razkrižje soglasno z dvigom rok potrdijo: 

SKLEP 2019/2/3: Svet šole OŠ Razkrižje razpisuje  volitve predstavnikov delavcev v svet 

šole OŠ Razkrižje. 

Svet šole sestavlja 11 članov (5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki sveta staršev OŠ 

Razkrižje in 3 predstavniki ustanovitelja zavoda - Občine Razkrižje).  

Svet šole sprejme Rokovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet šole, ki je priloga temu 

zapisniku in ga skupaj s sklepom objavimo na oglasni deski šole in vrtca, to je v zbornici šole in 

zbornici vrtca. 

Volitve 5 predstavnikov delavcev OŠ Razkrižje se izvedejo v torek, 17. 12. 2019, v tajništvu OŠ 

Razkrižje v času od 800 do 1500 ure. Predčasne volitve se izvedejo v četrtek, 12. 12. 2019, v 

tajništvu OŠ Razkrižje v času od 800 do 1500 ure. 

Svet šole imenuje volilno komisijo s 4-letnim mandatom: 

Predsednica: Petra Žibrat Namestnica predsednice: Damijana Sobočan 

Članica: Terezija Bogdan Namestnica članice: Marija Babič 

Članica: Mihaela Feuš Namestnica članice: Vesna Hernja 

Pisne izjave o pristanku na članstvo v volilni komisiji so priloge tega sklepa.  

Sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svet šole se objavi v skladu z rokovnikom 22. 

11. 2019 na oglasni deski zbornice šole in zbornice vrtca. 

 

S sprejetim sklepom se obvesti OŠ Razkrižje, svet staršev OŠ Razkrižje in Občino Razkrižje – 

ustanovitelja zavoda. 

K 4.  točki 

 

Go. Karmen Rob je zanimalo, ali bi bilo možno deliti kosila drugače kot poteka sedaj, saj naj bi 

se učencem mudilo na kombi in nimajo vedno dovolj časa za kosilo. Povedala je izkušnjo svojih 

otrok. 

Ga. Katja Nemec, prav tako učiteljica, je predstavila njihov sistem razdelitve kosil, ki poteka 

v dveh časovnih terminih. Poudarila je, da je sistem dober, a zahteva veliko reorganizacijo 

dela na ravni šole. 
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K 5. točki 

 

Ga. Mojca Zadravec je v imenu šole povabila vse prisotne na dobrodelno prireditev v petek, 29. 

11. 2019,  ob 16.30 v telovadnico šole in na božično-novoletni bazar po prireditvi. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 

 

Zapisničarka:                                                              Predsednica SŠ OŠ Razkrižje: 

Renata Vlaović                                                                          Mojca Zadravec 

 


