
ZAPISNIK 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Blanca, 

ki je bila 28. 9. 2012 ob 16. uri v učilnici 9. razreda na OŠ Blanca 

 

 

Prisotni: Andrej Lisec (1. in 2. r.), Polona Starič (3. r.), Andrej Grilc (4. r.), Petra 

Županc (5. r.), Daniel Žniderič (6. r.), Maja Žibert (7. r.), Katarina Požun (8. r.), 

Marija Dvoršak (9. r.), ravnatelj Vincenc Frece 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda ter dopolnitve 

2. Obravnava in sprejem zapisnika zadnje seje 

3. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2012/2013 

4. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 

5. Razno 

 

K 1 

Ravnatelj OŠ Blanca je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je 

dopolnitve dnevnega reda, in sicer izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta 

staršev, dveh predstavnikov staršev za Svet šole ter izvolitev treh predstavnikov za 

šolski sklad. 

 

SKLEP: Člani Sveta staršev smo soglasno potrdili spremembo dnevnega 

reda. 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda ter dopolnitve 

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta staršev, dveh predstavnikov 

staršev za Svet šole in izvolitev treh predstavnikov za šolski sklad 

3. Obravnava in sprejem zapisnika zadnje seje 

4. Obravnava LDN šole za šolsko leto 2012/2013 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta 

6. Razno 

 

K 2 

Predstavniki staršev smo predlagali predsednico in podpredsednico Sveta staršev, 

dva predstavnika staršev za Svet šole in tri predstavnike staršev za šolski sklad. 

 

SKLEP: Vsi člani sveta smo soglasno za predsednico Sveta staršev OŠ 

Blanca potrdili Petro Županc, za podpredsednico Polono Starič, dve 



predstavnici za Svet šole sta Maja Žibert in Katarina Požun, predstavniki za 

šolski sklad pa Andrej Lisec, Andrej Grilc in Marija Dvoršak. 

 

K 3 

Vodenje seje je prevzela Petra Županc, novoizvoljena predsednica Sveta staršev. 

Zadnja seja Sveta staršev je bila 28. 6. 2012, ko se je Svetu staršev predstavil 

kandidat za ravnatelja. 

 

K 4 

Ravnatelj šole je predstavil LDN za šolsko leto 2012/2013. Večino stvari, ki so že 

utečene, je preletel, ustavljali pa smo se pri naslednjih točkah. 

 

- Septembra se je zaradi direktive ministrstva spremenila organizacija pouka, s 

tem pa se je spremenila tudi organizacija prevozov. Ti so bili z začetkom 

šolskega leta pripravljeni na novo. Pouk se začenja ob 7.30, odmor za malico 

je za vse učence istočasno. Do nekaterih sprememb je prišlo dodatno ob 

torkih in sredah, in sicer zaradi različnih dejavnosti učencev. 

 

- Šolski koledar je v tekočem šolskem letu nekoliko spremenjen od lanskega. 

Zimske počitnice so ponovno v dveh delih. Dve soboti sta delovni: ena bo 

namesto 29. 9. 2012 izvedena 11. 5. 2013 (druženje generacij), druga pa 6. 4. 

2013. 

 

- Diferenciacije ni več, je pa pouk v manjših skupinah. Na OŠ Blanca poteka le v 

enem razredu, kjer je dovolj učencev – ti so razdeljeni v dve heterogeni 

skupini. 

 

- Jutranjega varstva zaradi premajhnega števila učencev 1. razreda ni, izvaja pa 

se varstvo vozačev, in sicer v jedilnici šole. V toplejših mesecih bodo lahko 

učenci v spremstvu učitelja zunaj na igrišču. 

 

- Že na 1. roditeljskem sestanku je bila izpostavljena prepoved zahajanja v 

trgovino v času pouka. Člani Sveta staršev smo predlagali, da se v trgovino 

načeloma ne bi zahajalo.  

 

SKLEP: Na predlog Sveta staršev se v trgovino ne hodi, razen v primeru, ko 

gredo učenci na tekmovanje ali se v popoldanskem času pripravljajo na 



valeto. Šola bo opozorila učence, naj ne hodijo v trgovino, ko gredo k 

verouku ali se vračajo od verouka. 

 

- Za podaljšano bivanje je bilo z ministrstva danih premalo ur, zato je ravnatelj 

na MIZKŠ vložil vlogo za večje število ur, a še ni dobil odobritve. Ko bo vloga 

odobrena, bodo lahko rešili tudi kadrovsko. 

 

- V LDN je nekaj manj športnih tekmovanj kot pretekla šolska leta zaradi 

zmanjšanja finančnih sredstev. Organizacijo športnih tekmovanj naj bi v 

prihodnje prevzela Športna zveza Sevnica. 

 

SKLEP: Svet staršev predlaga, da bi se šola udeležila tudi tekmovanja Kaj 

veš o prometu, ki ga ni v LDN za tekoče šolsko leto, je pa to tradicija OŠ 

Blanca. 

 

- Na šoli deluje šolski sklad. Člani se morajo sestati in dogovoriti, kako bo sklad 

v prihodnje deloval. Ravnatelj je pojasnil, da šolski sklad vodi upravni odbor. 

 

SKLEP: Dosedanji predsednik šolskega sklada skliče sejo šolskega sklada. 

 

- Ravnatelj je predstavil prireditve, ki se bodo dogajale v letošnjem šolskem 

letu. 

 

SKLEP: Svet staršev predlaga, da bi se prireditev Pozdrav pomladi izvedla 

naenkrat za celotno šolo (od 1. do 9. razreda), za vrtec pa posebej, da se 

bo dvorano napolnilo dvakrat. 

 

- Ravnatelj je pojasnil organizacijo prehrane na šoli. Poudaril je, da je veliko 

staršev dolžnikov in da so opozorila dobili s priporočeno pošto. 

 

SKLEP: Svet staršev predlaga, da bi se malico lahko odjavilo tudi preko 

spleta, ker se večkrat zgodi, da se do osmih zjutraj nihče ne javlja na 

telefon. 

 

- V LDN so našteti vsi predstavniki Sveta staršev. Ravnatelja smo vprašali, zakaj 

na seji nista prisotna tudi predstavnika obeh skupin vrtca, ki sodi pod isto 

organizacijo. Ravnatelj je pojasnil, da so zakonsko predstavniki staršev skupin 

vrtca ločeni od predstavnikov staršev šole in da sestavljajo svoj svet staršev. 



 

- Pri investicijah je ravnatelj med drugim omenil tudi pregradno steno med 

vrtcem in šolo, ker naj bi bili otroci vrtca moteči za učence. S tem se starši 

nismo strinjali zaradi požarne in druge varnosti (več možnosti za poškodbe 

prstov pri vratih). Poleg tega se nam ne zdi smiselno, da bi se vrtec fizično 

ločil od šole. 

 

SKLEP: Svet staršev predlaga, da se vpraša strokovne delavke vrtca in 

učiteljice 1. triletja, ki so igralnicam najbližje. Če so otroci v vrtcu 

preglasni, predlagamo zvočno izolacijo vrat. 

 

K 5 

Pod točko razno so nekateri starši predlagali, da bi se po zimskih počitnicah enkrat 

na teden izvajale urice za predšolske otroke vstopnike (homogena skupina), ker vsi 

otroci vstopniki niso vključeni v vrtec. Drugih vprašanj in pobud ni bilo.  

 

 

K 6 

Ravnatelj je pregledal Pravila šolskega reda in ugotovil, da jih bo potrebno nekoliko 

spremeniti. Predlagal je tudi, da se do naslednje seje natančno pregleda Poslovnik 

Sveta staršev OŠ Blanca. 

 

Seja Sveta staršev se je zaključila ob 18. uri. 

 

Zapisnikarica Polona Starič 

 


