
SVET OŠ BLANCA 
  
 

Z A P I S N I K 
št. 013-175/2017-1 
 

3. seje sveta šole, v sredo, 17. maja 2017, ob 17. uri,  v učilnici kemije. 
 
 
Prisotni:  Roman Drstvenšek, Miroslava Kranjec Mirt, Tjaša Križnik, Majda 

K. Klaužer, Polona Starič, Franc Pavlin, Marija Žniderič, Mojca 
Hojski, Damjan Medvešek 
ostali vabljeni:  Vincenc Frece (ravnatelj), Gabrijela Lisec 
(zapisnikarica) 
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika. 

 
Odsotni: Karmen Klavžar, Valerija Mirt  
 
Sejo je sklicala predsednica sveta šole, ga. Mojca Hojski, ki jo je tudi vodila. Predlagan 
je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje in zapisnika 1. korespondenčne 

seje 
4. Obravnava in sprejem predlogov sprememb Poslovnika o delu sveta 
5. Obravnava ugovora na prednostni vrstni red in čakalni seznam v 

postopku vpisa otrok v vrtec 
6. Postopek imenovanja ravnatelja (seznanitev s prispelimi mnenji in 

odločanje o kandidatu) 
7. Predlogi, pobude 
8. Razno 

 
K točki 1 

Ob začetku seje je bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 9 članov. 
 
Predsednica sveta šole ugotovi, da je svet zavoda sklepčen. 
 
     K točki 2 
Glede na 31. čl. Poslovnika o delu Sveta OŠ Blanca je g. Pavlin predlagal spremembo 
dnevnega reda. 
Predlagal je tudi, da se točka Obravnava ugovora na prednostni vrstni red in čakalni 
seznam v postopku vpisa otrok v vrtec umakne z dnevnega reda ali pa se pogleda v 
spis, glede na to, da za to točko dnevnega reda ni bilo priloženo gradivo. 
Zadevo pojasni predsednica Mojca Hojski in g. ravnatelj, ki predlaga glasovanje, in 
sicer: Ali člani sveta zavoda želijo gradivo oz. ne? 



 
 
SPREJETI SKLEP:  
 

1. Člani sveta zavoda ne želijo gradivo in točka Obravnava ugovora na prednostni 
vrstni red in čakalni seznam v postopku vpisa otrok v vrtec ostane na dnevnem 
redu. 

          GLASOVANJE: 2 da, 7 ne (prisotnih 9 članov) 
 
Spremenjeni dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje in zapisnika 1. 

korespondenčne seje 
4. Predlogi, pobude 
5. Obravnava ugovora na prednostni vrstni red in čakalni seznam v 

postopku vpisa otrok v vrtec 
6. Obravnava in sprejem predlogov sprememb Poslovnika o delu 

sveta 
7. Postopek imenovanja ravnatelja (seznanitev s prispelimi mnenji in 

odločanje o kandidatu) 
8. Razno 

 
SPREJETI SKLEP:  
 
1.Člani sveta zavoda se strinjajo s spremenjenim dnevnim redom. 
 
GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov). 

 
K točki 3 

Obravnavali smo zapisnik 2. seje, ki je bil 7. 3. 2017. 
G. Franc Pavlin je opozoril na popravek zapisnika: 
K točki 3: popravi se zapis sprejetih sklepov: 
Sprejeta sklepa: 

1.  vsi akti, ki jih sprejme svet šole, se objavijo na spletni strani šole 
2.  sprejme se zapisnik 1. seje. 

K točki 13: oblikuje se sklep in izid glasovanja: 
G. Pavlin je predlagal izplačilo sejnine v višini 8 € neto. Izplačilo velja že z vključno s 
to sejo in dalje. Kdor se želi odpovedati izplačilu sejnine, mora dati pisno izjavo. 
SPREJETI SKLEP: Svet šole določi izplačilo sejnine v višini 8 € neto. 
Glasovanje: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov). 
 
SPREJETI SKLEP:  
 

1. Člani sveta sprejmejo zapisnik 2. seje z zgoraj zapisanimi popravki. 
 

      GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov) 
 



Obravnavali smo zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je potekala od 12. do 21. aprila 
2017, po elektronski pošti. 
 
SPREJETI SKLEP:  
 

1. Člani sveta sprejmejo zapisnik 1. korespondenčne seje. 
 

      GLASOVANJE: 8 za, 1 proti (prisotnih 9 članov) 
 
     K točki 4 
G. Pavlin je povedal, da je osebno kot krajan zahteval od občine pojasnilo v kakšni fazi 
je ureditev prometa, dostopa do šole. Prejel je odgovor, da je predlagan rebalans 
proračuna v višini 1350 € za projektno dokumentacijo za ureditev dostopa.  
G. ravnatelj je povedal, da je bil opravljen terenski ogled s strani projektanta in g. 
Perčiča iz občinske uprave. Dogovorjeno je bilo, da je v planu skupni sestanek občine, 
šole in krajevne skupnosti. Na sestanku je potrebno postaviti roke in vse zapisati. G. 
Pavlin je mnenja, da šola vztraja pri svojem predlogu in sklepu, ki je bil sprejel na 
prejšnji seji.  
 
G. Pavlin predlaga pregled vseh evidenc obroka šolskih malic, malic zaposlenih oz. 
vseh veljavnih cenikov: šolska malica, malica zaposlenih, najemnine, oskrbnine. G. 
ravnatelj pojasni, da vse te evidence imamo in da za malico zaposlenih prejmejo 
posamezniki tudi račun. Predlog je dan na glasovanje. 
 
GLASOVANJE: 4 za,  5 ne (glasovalo 9 članov) 
 
SPREJETI SKLEP: 
 
Predlog pregleda evidenc oz. veljavnost cenikov ni sprejet, člani sveta ne želijo 
vpogled v posamezne evidence. 
 
ŠD Blanca želi novo nogometno igrišče. G. Pavlin je vprašal, kako je z uporabo 
šolskega igrišča. Govori se namreč, da g. ravnatelj naj ne bi dovolil gradnjo igrišča pri 
šoli, kar pa ne drži. G. ravnatelj zavrača govorice in pravi, da o nobeni taki nameri ni 
bil obveščen oz. ni bil v situaciji, da bi se opredeljeval glede tega. 
 
Tjašo Križnik zanima odprtje četrtega oddelka vrtca. G. ravnatelj je pojasnil, da je šola 
občini  to že predlagala, in sicer za obdobje štirih let, v tem času pa mora občina 
poiskati rešitev. V zvezi s tem bo na občini 19. 5. 2017 tudi sestanek.  

 
K točki 5 

Na šolo smo prejeli ugovor na prednostni vrstni red in čakalni seznam v postopku vpisa 
otrok v vrtec. Ugovor se nanaša na dodelitev točk zaradi neupoštevanja kriterijev – 
družina ima v ta vrtec že vključenega enega otroka. Komisija za sprejem otrok je 
spregledala navedeni kriterij. 
 
SPREJETI SKLEP: 
 



1. Ugovoru na prednostni vrstni red zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev se 
ugodi. Dodeli se dodatnih 5 točk za spregledani kriterij in se otroka iz 12. mesta 
uvrsti na 11. mesto čakalne liste. 

GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov) 
 

K točki 6 
G. ravnatelj je pripravil čistopis Poslovnika o delu sveta OŠ Blanca. Sledi razprava.  
 
G. Pavlin predlaga: 
- črta se 74. člen: Postopek imenovanja ravnatelja 
- ostale točke se preštevilčijo 
- doda se preambula - kdaj je bil poslovnik spremenjen oz. dopolnjen 
 
SPREJETI SKLEP: 
 
Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli predlog sprememb Poslovnika o delu 
sveta. 
 
GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov) 
 
Po tej točki dnevnega reda, ob 18.15, g. ravnatelj zapusti sejo. 
 

K točki 7 

Predsednica pove, da smo v zakonitem roku pridobili mnenje učiteljskega zbora, 
obrazloženo mnenje sveta staršev in lokalne skupnosti o edinem prijavljenem 
kandidatu za ravnatelja OŠ Blanca Vincencu Frecetu. Vsa pridobljena mnenja so 
pozitivna.  

Pripombe g. Pavlina Franca: 
- prejete dokumente ustrezno opremiti s prejemno štampilko 
- zakaj ločeno mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, OŠ Blanca je enovit 

zavod, enota vrtca sodi v sestavo OŠ Blanca, na to je bilo že opozorjeno na 1. 
ustanovni seji, 26.10.2016, zadevo bo pojasnil g. ravnatelj na naslednji seji 

Svet šole mora odločati o izbiri med prijavljenimi kandidati, v našem primeru gre le za 
enega kandidata. Člani sveta šole so soglasno izbrali tajni način glasovanja ter prejeli 
glasovnice. 

SPREJETI SKLEP: 

Svet OŠ Blanca ugotavlja, da je kandidat Vincenc Frece dobil večino glasov in je 
izbran. 

GLASOVANJE: 8 za, 1 proti (prisotnih 9 članov) 

Sedaj pa mora svet zavoda  posredovati obrazložen predlog za imenovanje v mnenje 
ministru. Po prejemu le - tega svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. 

 



     K točki 8 
G. Pavlin je zahteval in tudi prejel od g. ravnatelja sistemizacijo delovnih mest. Iz 
sistemizacije je razvidno, da nekateri učitelji nimajo 100 % obremenitve oz. je razlika 
med št. sist. delovnih mest in št. zaposlenih. Zadevo bo naslednjič pojasnil g. ravnatelj. 
 
 
 
            
Seja  je bila končana ob 18.40. 
  
 
 
Gabrijela Lisec            Mojca Hojski    
      
zapisnikarica       predsednica sveta šole   


