
OŠ BLANCA 
  

Z A P I S N I K 
št. 013-168/2020-1 

 
1. ustanovne seje sveta šole, v ponedeljek, 26. oktobra 2020, ob 17. uri, 

 videokonferenčno preko zooma. 
 
 
Prisotni:  predstavniki ustanovitelja: Božidar Arnšek, Gregor Korene; predstavniki 

staršev: Dijana Budna, Manca Marko, Barbara Župevc; predstavniki 
delavcev: Majda Stopar, Sabina Košir, Urška Romih, Katja Golobič, 
Roman Drstvenšek   
ostali vabljeni:  Vincenc Frece (ravnatelj), Diana Kos (predsednica volilne 
komisije), Gabrijela Lisec (zapisnikarica), Saša Mirt (sindikalna zaupnica) 
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika. 

 
Opr. odsoten: predstavnik ustanovitelja: Daniel Žniderič  
 
Sejo je sklicala predsednica sveta šole ga. Mojci Hojski, ki jo je tudi vodila, in sicer do izvolitve 
novega predsednika. Pripomb in dopolnitev k predlaganemu dnevnemu redu ni bilo. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev števila navzočih članov sveta OŠ Blanca 
2. Poročilo predsednice volilne komisije o izidu volitev zaposlenih v svet zavoda 
3. Konstituiranje sveta šole 
4. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika 
5. Predlogi, pobude 
6. Razno 

 
K točki 1 

Ob začetku seje je bilo od enajstih izvoljenih članov sveta zavoda prisotnih 10 članov. 
 
Predsednica ugotovi, da je svet zavoda sklepčen. 
 
     K točki 2 
Predsednica volilne komisije, ga. Diana Kos, je prebrala poročilo o izidu volitev predstavnikov 
delavcev v Svet OŠ Blanca in je priloga tega zapisnika. Tako so bili člani sveta zavoda seznanjeni 
o izidu volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 
K točki 3 

Ugotovljeno je bilo, da: 
- so bili predstavniki delavcev šole izvoljeni na volitvah 24. 9. 2020, 



- so bili predstavniki staršev imenovani na seji sveta staršev 28. 9. 2020 in na 
korespondenčni seji sveta staršev vrtca 

- je Občinski svet Občine Sevnica imenoval svoje predstavnike v svet šole 23. 9. 2020. 
 
Mandat dosedanjega sveta šole je potekel 25. 10. 2020 in se konstituira nov. 
 
Ugotavlja se, da so bili izvoljeni in imenovani vsi predstavniki v svet šole, in sicer: 

- predstavniki delavcev zavoda: Roman Drstvenšek, Katja Golobič, Urška Romih, Majda 
Stopar, Sabina Košir 

- predstavniki ustanovitelja Občine Sevnica: Daniel Žniderič, Gregor Korene, Božidar 
Arnšek 

- predstavniki sveta staršev: Manca Marko, Dijana Budna, Barbara Župevc 
 

SPREJETI SKLEP ŠT. 1 : 
Svet zavoda ugotovi, da so izvoljeni, imenovani vsi člani sveta in se tako konstituira svet z dnem 
26. 10. 2020. 
 
Z dnem konstituiranja sveta šole prične teči 4-letni mandat vsem članom sveta. 
 
     K točki 4 
V nadaljevanju so člani sveta predlagali Majdo Stopar za predsednico sveta zavoda, za 
namestnico predsednice pa Barbaro Župevc. Obe se strinjata s predlagano kandidaturo. 
Glasovanje je javno. 
 
Glasovanje za predsednico in namestnico predsednice: 10 ZA in 0 PROTI (prisotnih 10) 
 
 SPREJETI SKLEP ŠT. 2:  

1. predsednica sveta šole je ga. Majda Stopar 
2. namestnica predsednice je ga. Barbara Župevc 

 
Dosedanja predsednica sveta zavoda, ga. Mojca Hojski, je zaželela uspešno delo novo 
ustanovljenemu svetu šole, predala vodenje seje novi predsednici sveta šole, Majdi Stopar. 
Mojca Hojski in Diana Kos zapustita sejo ob 17. 15.  
 
Predsednica Majda Stopar se zahvali za zaupanje in nadaljuje z naslednjo točko dnevnega 
reda. 
 

K točki 5 
Člani sveta so razpravljali glede načina posredovanja gradiva za posamezne seje. 
 
Člani sveta zavoda so sprejeli SKLEP št. 3: Vabila in gradivo za sejo se bo pošiljalo po elektronski 
pošti. 
 
Potrebno bo sklicati korespondenčno sejo zaradi določenih sprememb v Poslovniku o delu 
sveta OŠ Blanca.  
Predlogi za spremembe:  dopolniti 60. člen: v izrednih razmerah se sejo skliče preko video klica 
oz. po elektronski pošti.  



 
K točki 6 

Zastavljeno je bilo vprašanje glede zbiranja prostovoljnih prispevkov za šolski sklad. Ravnatelj 
je pojasnil, da bazarji niso dovoljeni z vidika finančnega poslovanja, lahko se zbirajo 
prostovoljni prispevki. Ga. Budna kot predsednica šolskega sklada poroča o stanju v šolskem 
skladu. 
 
Članico zanima, ali so vsi učenci preskrbljeni z računalniki za delo na daljavo. Pomoč so dobili 
vsi učenci, ki so zanjo zaprosili. 
 
Tudi g. ravnatelj pozdravi vse in pove, da je pridobitev krožišča naša največja pridobitev. 
Obiskal nas je g. župan z oddelkom za družbene dejavnosti glede širitve kuhinje. Dogovorjeno 
je, da bo letos narejen idejni projekt, za katerega je namenjeno 10.000,00 €, naslednje leto se 
pripravi projekt, nato razpis (20.000,00 €), dograditev pa bi bila končana v letu 2022 ali 2023. 
Za izvedbo projekta širitve šole je namenjenih 600.000,00 €. Začeli bi s širitvijo kuhinje in 
jedilnice, ureditev garderobe.  
 
Članico zanima glede št. skupin v vrtcu v bodoče. Ravnatelj pove, da je pogoj za 4 skupine 
izpolnjen tudi še v letu 2021. 
 
Učiteljico likovne umetnosti, Sabino Košir, zanima ali lahko nabavi likovni material za učence 
od 6.-9. razreda, predračuna žal še nima. Predlagano ji je, da to obravnava svet staršev. 
     
 
Seja  je bila končana ob 17.50. 
  
 
 
Gabrijela Lisec            Majda Stopar     
     
zapisnikarica       predsednica sveta šole   


