
OŠ BLANCA 
 

Z A P I S N I K 
št. 013-144/2020-1 
 

1. seje sveta staršev v š. l. 2020/2021, ki je bila v ponedeljek, 28. septembra 2020 ob 
16.00, v učilnici kemije. 

 
Prisotni člani sveta staršev: Bahčič Milena, Belinc Špela, Budna Dijana, Grilc 

Andrej, Klavžar Karmen, Stritar Helena, Županc Petra, 
Župevc Barbara (lista prisotnosti je priloga tega 
zapisnika) 

 
Opr. odsotna:    Marko Lena 
 
Ostali vabljeni: Vincenc Frece, ravnatelj in Gabrijela Lisec,    

zapisnikarica 
 
Sejo je sklical g. ravnatelj, mag. Vincenc Frece, ki jo je tudi vodil, in sicer do izvolitve 
predsednika. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Izvolitev predsednika sveta staršev 
3. Razprava o poročilu o delu za šolsko leto 2019/2020 
4. Mnenje glede LDN za šolsko leto 2020/2021 
5. Izvolitev predstavnikov staršev v svet zavoda 
6. Predlogi, pobude  
7. Razno 

K točki 1 
G. ravnatelj je ugotovil, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter predstavil dnevni red. 
 
Sklep 1: Člani sveta staršev potrdijo predlagani dnevni red. 
 
     K točki 2 
Člani sveta staršev so predlagali gospo Petro Županc za predsednico sveta staršev. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta staršev soglasno potrdijo Petro Županc za predsednico sveta 
staršev. 
     K točki 3 
 
Ravnatelj je predstavil Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu 
2019/2020, iz katerega je razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Zaradi razglasitve 
epidemije v mesecu marcu 2020 je bilo to prav posebno šolsko leto. Pouk je potekal na 
daljavo. Starši so se zahvalili učiteljem in g. Romanu Drstvenšku, ki je poskrbel, da je delo 
na daljavo potekalo brez težav. Ravnatelj se zahvali tudi staršem za vso podporo in delo. 
To poročilo je priloga tega zapisnika.  
 
 



Starši pripomb na poročilo niso imeli. 
 
     K točki 4 
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2020/2021. 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. Vse v LDN-ju je planirano za normalne okoliščine, če pride do sprememb 
zaradi koronavirusa, bo realizacija določenih dejavnosti nerealizirana. Ravnatelj je 
poudaril, da je v tem šolskem letu v šolo vpisanih 138 učencev, v vrtcu pa 73.  Nujna je 
širitev kuhinje. Potrebno LDN je priloga tega zapisnika. 
 
Pripombe članov sveta staršev: 

- Starši so mnenja, da fotokopiranje delovnih listov za mlajše učence naj ne bi bilo 
omejeno oz. da se ne varčuje na učencih; ravnatelj je pojasnil, da fotokopiranje ni 
prepovedal, je pa treba paziti, da se kopira kar je res potrebno zaradi preseganja 
mesečne kvote 

 
Ravnatelj je pojasnil situacijo glede odprtja petega oddelka vrtca v bivših prostorih vrtca, 
pogoji so bili, a starši niso vztrajali, da bi občina nekaj ukrenila. 
 
Sklep 3: Člani sveta staršev so se s predlogom LDN soglasno strinjali in dajejo 
pozitivno mnenje. 
 

K točki 5 

Svetu zavoda 25. 10. 2020 poteče mandat. Potrebno je izvoliti dva predstavnika staršev, 
enega predstavnika staršev pa bodo izvolili v vrtcu. Člani sveta staršev so predlagali 
Dijano Budna in Barbaro Župevc.  Sledilo je javno glasovanje. 

Sklep št. 4: V Svet zavoda OŠ Blanca sta kot predstavnica staršev soglasno (8 glasov 
ZA, 1 odsoten) izvoljeni Dijana Budna in Barbara Župevc. 

     K točki 6 
Starše zanima ali se bo zbiral star papir. Tudi v tem šolskem letu bo zbiranje papirja 
izvedeno v oktobru. 
     K točki 7 
V upravni odbor šolskega sklada je potrebno določiti nove člane. V šolski sklad so bili 
predlagani naslednji predstavniki staršev: Dijana Budna, Milena Bahčič, Špela Belinc in 
Karmen Klavžar. 
 
17.05 odhod gospe Karmen Klavžar. 
 
Predlogi, vprašanja predstavnikov staršev: 

- zbiranje starega papirja, tudi v tem šolskem letu bo izvedeno zbiranje 
- nakup mask otrokom, starši ali šola, ravnatelj pojasni, da starši 
- pevski zbor, obiskovanje zbora ni obvezno, kdor želi, starši so kritični do načina 

poučevanja učiteljice 
- najem telovadnice, zunanji izvajalci so se prijavili na razpis, a zaenkrat zaradi 

omejenih zdravstvenih razmer v telovadnici ni tovrstnih dejavnosti 



- glede zunanjih izvajalcev športa za učence – v koliko bo dovolj prijav s strani 
učencev 

 
 
 
   
Seja  je bila končana ob 17.30. 
 
Gabrijela Lisec       Petra Županc   
  
zapisnikarica        predsednica sveta staršev  


