SVET OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-143/2020-1
11. seje sveta šole, sreda, 30. septembra 2020, ob 17. uri, v učilnici kemije.

Prisotni:

Mojca Hojski, Urška Romih, Majda K. Klaužer, Franc Pavlin, Marija
Žniderič, Tjaša Križnik, Petra Županc
ostali vabljeni: Vincenc Frece (ravnatelj), Gabrijela Lisec (zapisnikarica),
Diana Kos (vrtec), Saša Mirt (sindikalna zaupnica)
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika.

Opr. odsotni:
Odsotna:

Damjan Medvešek, Roman Drstvenšek, Polona Starič
Karmen Klavžar

Sejo je sklicala predsednica sveta šole, ga. Mojca Hojski, ki jo je tudi vodila. Predlagan je bil
naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje in 2. korespondenčne seje
Predlogi, pobude
Obravnava in sprejem poročila o delu OŠ Blanca za šolsko leto 2019/20
a) vrtec
b) šola
6. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta OŠ Blanca za š. l. 2020/21
a) vrtec
b) šola
7. Razno
K točki 1
Ob začetku seje je tako bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 7 članov.
Predsednica sveta šole ugotovi, da je svet zavoda sklepčen.
K točki 2
Predsednica sveta zavoda prebere predlagani dnevni red, na katerega ni bilo pripomb oz.
dopolnitev.

SPREJETI SKLEP:
1. Člani sveta zavoda potrdijo dnevni red.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov).
K točki 3
Obravnavali smo zapisnik 10. seje, ki je bila 10. 3. 2020.
Pojasnilo k točki 4: Septembra nismo poslali občini pisne pobude glede proračuna, pač pa g.
ravnatelj pojasni, da bo občina namenila v štirih letih 630.000,00 € za širitev naše šole, idejna
zasnova glede širitve kuhinje bo letos, ostalo naj bi bilo do konca leta 2023. Prioritetno je
potrebno urediti kuhinjo.
Točka 8: g. Pavlin je predlagal, da se vrtnice ob meji poreže ali izkoplje. Ker do tega ni prišlo,
zahteva, da se vrtnice v celoti odstranijo v roku 10 dni.
Obravnavali smo tudi zapisnik 2. korespondenčne seje, ki je potekala od 13. 8. 2020 do 20. 8.
2020.
SPREJETI SKLEP:
1. Člani sveta zavoda sprejmejo zapisnik 10. seje in 2. korespondenčne seje.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)
K točki 4
G. Pavlin poudari, da je promet delno urejen, projektna dokumentacija se naj nadaljuje z
nakupom zemljišča za dvosmerni promet, na tem je potrebno vztrajati, ta pobuda naj ostane
tudi za novo sestavo sveta zavoda.
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 2019/2020. Poročili sta prilogi tega zapisnika.
G. Pavlin je vprašal ali je bil presežek nad odhodki v znesku 1.586,93 € uporabljen za nakup
igral. Ga. Diana Kos pojasni, da le delno za peskovnik. Presežek velja za poslovanje celotnega
zavoda.
Ga. Križnik je povedala, da so imeli starši februarja 2020 sestanek pri g. županu glede odprtja
petega oddelka vrtca. G. župan jim je jasno povedal, da je kontejner ali lokacija bivše pošte le
začasna rešitev, ti predlogi ne pridejo v poštev za realizacijo, saj se bo iskala dolgotrajnejša
rešitev.
Gospo Križnik je zanimal izračun cene kombin. oddelka, ki je višji. Ga. Kos in g. ravnatelj sta ji
pojasnila zakaj taka cena.

G. Pavlin je presenečen in ga skrbijo visoke povprečne ocene. G. ravnatelj je pojasnil, da na to
vpliva več dejavnikov: statistika je zelo varljiva, več je učencev z visokimi ocenami in malo z
nizkimi, učitelj je sicer avtonomen, a določeni starši pritiskajo nanj. Izbirni predmeti, likovna
umetnost, glasbena umetnost in šport so bolje ocenjeni. Dejstvo je, da je to generalni problem
in stroka bi morala doseči spremembe. Žal delo in trud nista več vrednoti.
SPREJETI SKLEP:
Svet zavoda je obravnaval in sprejel poročilo o delu OŠ Blanca za šolsko leto 2019/2020 (za
šolo in za vrtec).
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)
K točki 6
Obravnavali smo letni delovni načrt zavoda OŠ Blanca za šolsko leto 2020/2021. Diana Kos ga
predstavi za vrtec, za šolo pa g. ravnatelj.
Predlog za investicije v vrtcu:
- nabava kompleksnega igrala za otroke od 3 do 6 let ter odstranitev starega
- dodatno pohištvo za hranitev različnega materiala
- klima
Pobuda staršev je, da otroci čimveč preživljajo čas v gozdu in okolici. Potrebno je vprašati
lastnika gozda za dovoljenje.
Prioritetna investicija šole je širitev kuhinje, pripravo na gradnjo prizidka k šoli (projektna
dokumentacija, gradbena) prenova atletske steze.
G. Pavlin Franc je predlagal, da se točka 11.1 Plan investicijsko-vzdrževalnih del dopolni z:
- idejni projekt prometne ureditve za dvosmerni promet, povezava s cesto R679
Gospo Križnik zanima zasedenost telovadnice z zunanjimi izvajalci. Ravnatelj je povedal, da je
šolska telovadnica v tem šolskem letu s šolskim delom zelo zasedena, rekreacija oz. izvajanje
športnih dejavnosti zunanjih izvajalcev pa trenutno stoji zaradi omejenih zdravstvenih razmer.
18.05 Diana Kos odide.
SPREJETI SKLEP:
Svet zavoda je obravnaval in sprejel letni delovni načrt OŠ Blanca za šolsko leto 2020/2021 (za
šolo in za vrtec) z dopolnitvijo točke 11.1. za šolo.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)
K točki 7
V upravni odbor šolskega sklada je potrebno določiti nove člane. Po razpravi je v šolski sklad
svet zavoda kot člane predlagal naslednje predstavnike šole: Arčon Tatjano, Grabenšek
Kadilnik Nino, Strnad Matejo, Strnišnik Golob Tino, ki se strinjajo s kandidaturo.

Svet staršev je tisti, ki bo imenoval v upravni odbor šolskega sklada 7 članov (predsednika in 6
članov, od katerih so najmanj trije s strani zaposlenih).
G. ravnatelj in predsednica sveta se vsem lepo zahvalita za zaključek mandata.

Seja je bila končana ob 18.35.
Gabrijela Lisec

Mojca Hojski

zapisnikarica

predsednica sveta šole

