
OŠ BLANCA 
 
 

Z A P I S N I K 
št. 013-243/2015 

 
1. seje sveta staršev v š. l. 2015/2016, ki je bila v ponedeljek, 28. septembra 2015, 

ob 16.30 uri v učilnici kemije. 
 
Prisotni vsi člani sveta staršev: Jože Županc, Helena Stritar, Petra Županc, Maja 

Slemenšek, Andrej Lisec, Miroslava Kranjec Mirt, 
Daniel Žniderič, Polona Starič (lista prisotnosti je 
priloga tega zapisnika) 

 
Ostali vabljeni: Vincenc Frece, ravnatelj in Gabrijela Lisec,    

zapisnikarica 
 
Sejo je sklical g. ravnatelj, mag. Vincenc Frece, vodila pa jo je ga. Petra Županc.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje 
3. Volitve predsednika sveta staršev 
4. Razprava o poročilu o delu za šolsko leto 2014/2015 
5. Mnenje glede LDN za šolsko leto 2015/2016 
6. Prometno varnostna situacija pri šoli 
7. Predlogi, pobude  
8. Razno 

 
K točki 1 

Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter 
predstavila dnevni red. Člani sveta staršev so se odločili, da zamenjajo točki 3 in 4.  
 
     K točki 2 
Pregledali smo zapisnik 9. seje. Nanj ni bilo pripomb, zato  je sprejet: 
 
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 9. seje. 
 

K točki 4 
16.41 prihod Žniderič Daniel in 16.47 prihod Županc Jože. 
 
Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu v šolskem letu 2014/2015, iz katerega je 
razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil realiziran glede na načrtovane 
dejavnike.To poročilo je priloga tega zapisnika.  
 
Pogovarjali smo se tudi o zimski šoli v naravi. Občina Sevnica namerava financirati 
izključno le plavalno. Naša šola ima plavanje v tečajni obliki in vsi otroci se plavanja 
naučijo in je za nas nesmiselna plavalna šola v naravi. Še naprej želimo s 
sofinanciranjem občine izvajati smučarsko šolo v naravi. 



Člani sveta staršev so sprejeli SKLEP št. 2: Glede na pozitivne izkušnje zimske šole 
v naravi in plavanja, starši podpirajo dosedanjo izvedbo plavanja v tečajni obliki in  
želijo, da se to ohrani in da šola na občinski svet ter odbor za družbene dejavnosti pri 
občinskem svetu pošlje dopis, da občinski svet pri obravnavi proračuna sprejme 
sklep o sofinanciranju ene šole v naravi, za katero se odloči šola. 
 
Ravnatelj je povedal, da smo poleti imeli poplave, škodo je v celoti krila zavarovalnica 
(pleskanje, obnova parketa). Potrebno pa bo narediti še varnostni izhod vode na 
strehi (svetlobne kupole na strehi so napačno narejene), kar bo financirala občina. 
 
Starši pripomb na poročilo niso imeli. 
 

K točki 3 
Svet staršev javno in soglasno imenuje Petro Županc za predsednico sveta staršev. 
 
V upravni odbor šolskega sklada pa so namesto Barbare Kukovičič in Antona Perca, 
ker nista več predstavnika sveta staršev, imenovali Majo Slemenšek in Heleno 
Stritar. 
 
     K točki 5 
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2015/2016. Delovni 
načrt določa vzgojno-izobraževalno in drugo delo po predmetniku in učnem načrtu, 
interesne in druge dejavnosti, delo šolske knjižnice, aktivnosti za vključevanje šole v 
okolje, aktivnosti za zdrav razvoj učencev, sodelovanje s starši, strokovno 
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z drugimi zavodi oz. organi 
in organizacijami ter druge naloge. LDN je priloga tega zapisnika. 
 
Pripombe oz. predlogi predstavnikov staršev: 

- na roditeljskem sestanku naj bo za starše predavanje o vzgojni problematiki 
otrok, 

- urediti, da bo 5. r. v PB, ker zdaj ga ni zaradi premalo odobrenih ur, 
- zobodravstveni in zdravstveni pregled naj bo v istem dnevu, naj se uskladi 

zobozdravstvena in medicinska služba, 
- prvi roditeljski sestanek izvesti posebej za razredno in posebej za predmetno 

stopnjo, 
- v LDN vpisati tekmovanje Mladi gasilec, 
- spletna stran naj ima ažurno napoved dogodkov 
- šola se naj uskladi z gasilci, da ne bosta obe organizaciji izvedli zbiralne akcije 

starega papirja istočasno. 
 
Tudi letos bo potrebno na MIZŠ oddati vlogo za povečanje števila ur PB. 
 
Ravnatelj je povedal, da je v šolskem koledarju za 2015/2016 192 dni, po zakonu pa 
jih je lahko le 190. Predlagal je, da imajo učenci 25. in 26. 4. 2016 še dva dni šolskih 
počitnic, torej skupaj 4 dni prvomajskih počitnic. 
 
Starši so se s predlogom strinjali in so sprejeli SKLEP št. 3: 25. in 26.4.2016 sta 
dneva šolskih počitnic. 
 
Starši so se s predlogom LDN strinjali. 
 
 



     K točki 6 
Glede na to, da imamo še en oddelek vrtca, se je promet povečal vsaj za 50 
avtomobilov zjutraj in popoldan. 
Predloga sveta staršev za svet zavoda sta: 

1. rušenje kozolca, da bi uredili obračališče oz. parkirišče, namesto kozolca pa bi 
se zadaj postavil nov objekt za izvajanje učnih vsebin, ali 

2. da bi občina odkupila del zemljišča do glavne ceste in bi tam uredila dodatno 
enosmerno pot 

 
16.35 odhod Slavice Miroslave Kranjec. 
 
     K točki 7  
Predstavnici prvega in tretjega razreda sta predstavili pobudo istega starša glede na 
kvaliteto šolske prehrane  - v smislu čimbolj zdrave, brez uporabe sladkorjev. Da ne 
uporabljamo nobenih sokov, čokolina, sladice in podobnega. In da uporabimo čim 
manj konzervirane oz. zamrznjene hrane (npr. cmoke, kompot…pripravimo sami v 
šolski kuhinji). Da učencem ponudimo le vodo in nesladkan čaj. Tu gre le za 
pripombo enega starša, zato člani sveta staršev predlagajo naj se ta starš osebno 
obrne na g. ravnatelja. 
 
     K točki 8 
Ni bilo razprave. 
 
      
 
Seja  je bila končana ob 18.57. 
  
 
Gabrijela Lisec       Petra Županc  
   
zapisnikarica        predsednica sveta staršev  
 


