
OŠ BLANCA  
 

Z A P I S N I K 
št.  

 
 

Zapisnik 1. seje sveta staršev v š. l. 2019/2020, ki je bila v torek, 24. septembra 2019 ob 
16.00, v učilnici kemije. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Barbara Župevc, Marija Belinc, Dijana Budna, Milena Bahčič, 
Polona Starič, Andrej Grilc, Lena Marko, Danijel Žniderič (lista prisotnosti je priloga tega 
zapisnika). 
 
Odsotna: Helena Stritar  
 
Ostali vabljeni: Vincenc Frece, ravnatelj 
 
Sejo je sklical g. ravnatelj, mag. Vincenc Frece, vodila pa jo je ga. Dijana Budna, katero smo 
člani sveta staršev v tem šolskem letu (točka 3 dnevnega reda) soglasno potrdili za 
predsednico. 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Izvolitev predsednika sveta staršev 
4. Razprava o poročilu realizacije LDN za šol. leto 2018/2019 
5. Mnenje o LDN za šol. leto 2019/2020 
6. Obravnava predloga sprememb pravil šolskega reda 
7. Pobude 
8. Razno 

 
 

K točki 1 
Ravnatelj je ugotovil, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen. Prisotnih je bilo osem staršev. 
Člani sveta staršev potrdijo sklepčnost. 
 
 

K točki 2 
Pregledali smo dnevni red. Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:  
 
Sklep št. 1: Člani sveta staršev potrdijo predlagani dnevni red.  
 
 

K točki 3 
Člani sveta staršev so za predsednico sveta staršev predlagali Dijano Budna. Sledilo je 
javno glasovanje in jo soglasno potrdili za predsednico. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta staršev potrdijo Dijano Budna za predsednico sveta staršev.  
 



 
K točki 4 

Ravnatelj je predstavil Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu 2018/2019, 
iz katerega je razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil skoraj v celoti realiziran 
glede na načrtovane cilje. To poročilo je priloga tega zapisnika.  
Pripombe, predlogi oz. pohvale članov sveta staršev: 
 

− Podana je bila pripomba, da v letnem poročilu ni navedenih vseh dosežkov, vsaj kar 
se tiče športa. 

− Izrečena je bila pohvala za organizacijo šole v naravi in življenja v naravi, kjer so 
starši izrazili željo, da se takšen sistem dela in organizacije ohrani še za v naprej (v 
vseh treh triadah). 

− Izrečene pohvale za dosežke na športnih področjih, kakor tudi na tekmovanjih iz 
znanja in dosežke pri NPZ. 

 
Starši ostalih pripomb na poročilo niso imeli.  
 
 

K točki 5 
 

Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2019/2020. 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, predlogi, pohvale predstavnikov staršev:  

− Prevoz, proga Kancijan, je že v tem šolskem letu zelo obremenjena. V nekaterih dneh 
mora kombi tja peljati trikrat, z naslednjim šolskim letom, pa bo otrok iz vasi nad 
Kancijanom že okrog 18, zato predlagamo, da se razmisli, ali ne bi bilo smotrneje, da 
se te učence vozi z mini avtobusom; 

g. ravnatelj pove, da bodo proučili to možnost, saj bi prevoze s kombijem 
potem lažje organizirali tudi na drugih progah, kjer je otrok manj.   

− Ponovili smo star (lanskoletni) predlog, da naj bo na prvem roditeljskem sestanku 
predavanje policista in zdravstvene vzgoje le za 1. razred oz. 1. triado 

− Že dve leti ponavljamo predlog da se loči uvodni roditeljski sestanek po razredih 
(časovni zamik), ker imajo nekateri starši več otrok in se prvega sestanka z 
razredniki ne morejo udeležiti. Zaradi služb se pač v večini primerov ne moreta 
sestanka udeležiti oba starša, pa še tam je lahko problem, če imata več kot dva 
otroka; 

g. ravnatelj je obljubil preučitev te možnosti v naslednjem šolskem letu.  

− Predlog, da se dnevi dejavnosti, kjer je potrebno določene aktivnosti ali prevoze 
plačevati, bolj enakomerno razporedijo med letom, saj v primeru, da se vse dogaja 
junija, starši to zelo občutijo pri položnicah – predvsem tisti, ki imajo več otrok v šoli. 
Če že mora biti v juniju več takšnih aktivnosti, naj se za ta termin pač načrtuje tudi 
več takšnih, kjer ni potrebno staršem plačevati vstopnin, prevozov, … 

− Izražen je bil dvom, da lahko otroci, ki imajo pouk do 7. oz 8. ure, dovolj časa za 
kosilo, preden jim odpelje šolski prevoz. Predvidenih je namreč le 15 minut za kosilo, 
če imajo pouk do 7 ure, v primeru 8. ure pa nekateri nimajo niti teh 15 minut, saj 
morajo brž na kombi. 



− Predstavljena je bila pripomba staršev, da se otroci pritožujejo, da jih »silijo« k 
pevskemu zboru. Zavedamo se, da šola mora imeti pevski zbor, ker ga s pridom 
izkoristijo za različne namene, a bi moral biti način privabljanja otrok k zboru 
drugačen – nobena interesna aktivnost namreč ne more biti obvezna; 

g. ravnatelj je potrdil, da petje v zboru ni obvezno, si pa ne predstavlja šole 
brez zbora. 

 
Ravnatelj je povedal, da je v šolskem koledarju za 2018/2019 190 dni pouka. Ministrstvo je 
določilo, da delovnih sobot v tem šolskem letu ni. 
S strani g. ravnatelja smo bili seznanjeni s kombinacijo pouka v 7. in 8. razredu. V 7. razredu 
je namreč 13 otrok, v 8. razredu pa samo 5, zato je bila ta kombinacija po mnenju ravnatelja 
tudi najbolj smiselna. 
 
Sklep 3: Člani sveta staršev so se s predlogom LDN soglasno strinjali in dajejo 
pozitivno mnenje.  
 

K točki 6 
 

Obravnavali smo predloga sprememb pravil šolskega reda, ki ju je predstavil g. ravnatelj. 
Pri predlogu o prepovedi vnašanja zdrave prehrane ob rojstnih dnevih, se starši nismo mogli 
poenotiti. Sledilo je javno glasovanje. Za ohranjanje sistema, kot je bil do sedaj (dovoljeno 
prinašanje ZDRAVE prehrane) je glasovalo pet staršev. Za predlagano spremembo so 
glasovali trije starši. 
 
Sklep št. 4: Člani sveta staršev se s predlogom prepovedi prinašanja hrane ne strinjajo 
(5 glasov proti spremembi) in dajejo negativno mnenje. 
 
Pri naslednjem predlogu spremembe, ki se tiče prepovedi uporabe telefonov in pametnih ur, 
starši nismo imeli pomislekov in podpiramo spremembo. 
Podali pa smo mnenje, da se v pravilnik šolskega reda raje zapiše takole: …prepovedana 
uporaba mobilnih telefonov in ostalih komunikacijskih ter snemalnih naprav. S 
takšnim zapisom namreč pokrijemo širši spekter naprav, ki omogočajo komunikacijo ali 
neupravičeno snemanje. 
 
Sklep št.5: Člani sveta staršev se s predlogom prepovedi uporabe mobilnih telefonov 
ter ostalih komunikacijskih in snemalnih naprav strinjajo (soglasno) in dajejo 
pozitivno mnenje k spremembi pravilnika. 
 
 

K točki 7 
 

Pobude predstavnikov staršev:  
− Podana je bila pobuda, da se prične razmišljati o prostorski problematiki vrtca in se 

loti reševanja te problematike. Na račun vrtca namreč prostorsko stisko občuti tudi 
šola; 

g. ravnatelj je povedal, da že razmišljajo o širitvi vrtca v smeri atletske steze, 
ki bi jo na ta račun morali nekoliko skrajšati. Hkrati razmišljajo tudi o širitvi 
kuhinje, saj prostorsko ni več ustrezna glede na število učencev šole in otrok  
vrtca. 

− Izražena je bila pobuda staršev, da bi lahko pri likovnem pouku šola nabavila določen 
material, ki bi ga potem staršem zaračunali, saj bi bila v primeru nabave večjih 
količin cena primerno nižja. 



− Pobuda, da se atletom in ekipi odbojkarjev nabavi majice, katerih velikost bo 
otrokom primerna, saj sedaj pri odbojki uporabljajo košarkarske drese za odrasle. Za 
nabavo majic naj šola poskusi pridobiti donatorje, saj se majice lahko potiskajo z 
imenom šole in morebitnih donatorjev. 

− Predlagano je, da se učencem, ki se udeležujejo ekskurzij in tekmovanj, pri malici za 
na pot poskusi pripraviti oz. izbrati še kaj drugega kot pa vedno sirovo štručko. 

− Izražen je bil tudi pomislek oz. predlog, da v primeru dežuranja učenca, ki ima pri 
določenem predmetu velike težave, učitelj te ure oceni, ali ne bi bilo bolj smotrno 
najti zamenjavo za tega učenca pri dežuranju v tistem terminu. Nekaterim se namreč 
vsaka ura odsotnosti pri pouku še kako pozna. 
 

 
K točki 8 

 
− Starejši učenci se pritožujejo, da mlajši, ki imajo malico pred njimi, velikokrat 

izkoristijo možnost, da se še enkrat postavijo v vrsto (repete), zanje pa kljub večji 
ceni obroka ostane le en obrok, ker za dodatek (repete) pač zmanjka hrane. 

− Zapornica na parkirišču pred šolo bo po besedah g. ravnatelja popoldan in med 
vikendi dvignjena.  
 

− Razprava se je nato nadaljevala brez prisotnosti ravnatelja. 

− Starši so opozorili, da nekateri učitelj otroke tudi med počitnicami zasipljejo z 
domačimi nalogami, kar se jim ne zdi prav, saj so počitnice namenjene počitku oz. 
dopustu. 

− Veliko domačih nalog je potrebno narediti na računalnikih (seminarske naloge, 
predstavitve, e-delovni zvezki, priprave na tekmovanja, …). Nekateri otroci nimajo 
svojih računalnikov (dobijo ga lahko šele, ko se starši vrnejo iz službe) ali pa imajo 
doma samo en računalnik, otrok pa je lahko več, zato zna to biti včasih problem. 

− Dogovorili smo se o načinu dela in naših srečanjih v tem šolskem letu. Naslednjič se 
sestanemo v mesecu decembru in pregledamo, ali so bile katere naše želje, pobude in 
pripombe že upoštevane. 

 
 
Seja je bila končana ob 18.30. 
 
 
Andrej Grilc         Dijana Budna 
 
   zapisnikar           predsednica sveta staršev 


