SVET OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-294/2017-1
5. seje sveta šole, četrtek, 28. septembra 2017, ob 17. uri, v učilnici kemije.

Prisotni:

Mojca Hojski, Tjaša Križnik, Karmen Klavžar, Majda K. Klaužer,
Damjan Medvešek, Valerija Mirt, Franc Pavlin, Polona Starič
Marija Žniderič
ostali vabljeni:
Vincenc Frece (ravnatelj), Gabrijela Lisec
(zapisnikarica), Diana Kos (vrtec)
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika.

Odsotni:

Roman Drstvenšek, Miroslava Kranjec Mirt

Sejo je sklicala predsednica sveta šole, ga. Mojca Hojski, ki jo je tudi vodila. Predlagan
je bil naslednji
DNEVNI RED:
Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje
Predlogi, pobude
Obravnava in sprejem poročila o delu za šolsko leto 2016/17
a) vrtec
b) šola
6. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta za š. l. 2017/18
a) vrtec
b) šola
7. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

K točki 1
Ob začetku seje je bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 8 članov.
Predsednica sveta šole ugotovi, da je svet zavoda sklepčen.
K točki 2
Predsednica sveta zavoda prebere predlagani dnevni red.
G. Pavlin Franc je predlagal dopolnitev pri točki 5 in 6, in sicer:
Točka 5: Obravnava in sprejem poročila o delu OŠ Blanca za šolsko leto 2016/17
a) vrtec
b) šola
Točka 6: Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta OŠ Blanca za š. l. 2017/18
a) vrtec
b) šola

Ostale točke dnevnega reda so nespremenjene.
SPREJETI SKLEP:
1.Člani sveta zavoda potrdijo dnevni red z dopolnitvami.
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov).
K točki 3
Obravnavali smo zapisnik 4. seje, ki je bila 14. 6. 2017.
SPREJETI SKLEP:
1. Člani sveta zavoda sprejmejo zapisnik 4. seje.
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
K točki 4
Pri tej točki dnevnega reda pride Damjan Medvešek (17.15), tako je prisotnih 9 članov.
Na zahtevo g. Pavlin Franca na seji 14. 6. 2017, so člani prejeli poročilo malic
zaposlenih za zadnje 3 mesece (št. obrokov, cena obroka).
G. Pavlin poda pobudo za dopolnitev podatkov o ceni obroka za zaposlene s
kalkulacijo kaj le-ta vsebuje (stroški dela, stroški materiala, energija, osnovna
amortizacija) do naslednje seje. Ob tem se je vnela razprava glede pristojnosti sveta
šole. Ravnatelj opozori, da po zakonu svet sprejema načrte in poročila o uresničitvi teh
načrtov, obravnava druga poročila in odloča o določenih pritožbah. Da ne more vsak
član sveta preverjati zadeve, ki so sicer v pristojnosti drugih organov. G. Pavlinu
pojasni, da so v ceni zajeti vsi parametri stroškov. In da je cena odvisna tudi od količine
porabljenih živil (večja ali manjša). Na ceno na podlagi teh parametrov izračuna vodja
šolske prehrane.
Predsednica želi glasovanje, vendar jo g. Pavlin opozori, da se o pobudi ne glasuje.
Ravnatelj na koncu pove, da bo podal kalkul. elemente cene.
K točki 5
Diana Kos je predstavila poročilo letnega delovnega načrta Enote vrtca Blanca.
Ravnatelj je predstavil poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu šole. Iz obeh poročil je
razvidna realizacija LDN za šolsko leto 2016/2017. Poročili sta prilogi tega zapisnika.
G. Pavlin je vprašal kakšno je bilo stanje glede bolniških odsotnosti delavk vrtca. Diana
Kos pojasni, da porodniških dopustov oz. daljših bolniških odsotnosti v š. l. 2016/2017
ni bilo.
G. Pavlin je predlagal, da se motivira starše in učence za tekmovanje, da bi bili vidni
boljši rezultati tekmovanj.
S strani sveta staršev je bilo tudi predlagano, da se matematičnega tekmovanja
udeležijo vsi učenci iz posameznega razreda. Mogoče bo kateri učenec osvojil dobre
rezultate kljub slabši oceni pri pouku matematike.

G. Pavlin je vprašal ali so starši seznanjeni z izvidi po opravljenih zdravniških pregledih
učencev. Pojasnjeno je, da so starši seznanjeni.
SPREJETI SKLEP:
Svet zavoda je obravnaval in sprejel poročilo o delu OŠ Blanca
2016/2017 (za šolo in za vrtec).

za šolsko leto

GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov)
K točki 6
Pri tej točki dnevnega reda odide Franc Pavlin (18.00), tako je prisotnih 8 članov.
Obravnavali smo letni delovni načrt OŠ Blanca za šolsko leto 2017/2018. Diana Kos
ga predstavi za vrtec, za šolo pa g. ravnatelj.
Glede delovne sobote 7. 4. 2018 ravnatelj predlaga, da te delovne sobote ni, ker ni v
skladu z Zakonom o osnovni šoli. Ker ta ne določa spodnje meje števila dni pouka,
Pravilnik o šolskem koledarju pa v nasprotju s tem zakonom določa najmanj 189 dni
pouka. Zaradi tega pa naj bi bila delovna sobota.
Člani sveta zavoda se strinjajo, da delovne sobote 7. 4. 2018 ne bo.
SPREJETI SKLEP:
Svet zavoda je obravnaval in sprejel letni delovni načrt OŠ Blanca za šolsko leto
2017/2018 (za šolo in za vrtec).
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
K točki 7
G. ravnatelj seznani člane sveta zavoda, da so se 21. 9. 2017 sestali predstavnik
občine, predsednik KS, šolski prevoznik in ravnatelj glede ureditve dovoza do šole.
Ravnatelj je povedal, da razširitev delčka ceste ni rešitev, pač pa dvopasovni dovoz.
Naš problem je celoten dovoz in ne le srečevanje. S tem so se strinjali vsi prisotni na
ogledu in predlagali, da šola pozove občinski svet ureditev problema.
SPREJETI SKLEP:
Svet zavoda je seznanjen o izvedenem sestanku in se strinja, da razširitev delčka
ceste ni rešitev, zato vztraja pri dvopasovnem dovozu k šoli. Šola bo podala pobudo
na občinski svet.
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
Seja je bila končana ob 18.50.

Gabrijela Lisec
zapisnikarica

Mojca Hojski
predsednica sveta šole

