
OŠ BLANCA 
 

Z A P I S N I K 
št. 013-198/2021-1 
 

1. seje sveta staršev v š. l. 2021/2022, ki je bila v ponedeljek, 27. septembra 2021 ob 
16.00, v učilnici kemije. 

 
Prisotni člani sveta staršev: Blatnik Tomaž, Cesar Darja, Grilc Andrej, Hriberšek 

Janja, Marko Lena, Očko Perc Katja, Pečnik Anton, 
Županc Petra, Župevc Barbara, (lista prisotnosti je 
priloga tega zapisnika) 

 
Odsotnih ni bilo. 
 
Ostali vabljeni: Ksenija Juh, ravnateljica in Gabrijela Lisec,    

zapisnikarica 
 
Sejo je sklicala ga. ravnateljica, Ksenija Juh, ki jo je tudi vodila, 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 2020/2021 
4. Mnenje glede LDN za šolsko leto 2021/2022 
5. Predlogi, pobude  
6. Razno 

K točki 1 
Ga. ravnateljica je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter predstavila dnevni 
red. 
 
Sklep 1: Člani sveta staršev potrdijo predlagani dnevni red. 
 
     K točki 2 
Člani sveta staršev so predlagali gospo Petro Županc in g. Tomaža Blatnika za predsednika 
sveta staršev. Ga. Petra Županc se je strinjala s predlogom. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta staršev soglasno potrdijo Petro Županc za predsednico sveta 
staršev. 
     K točki 3 
 
Ravnateljica je predstavila Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu za šolsko leto 
2020/2021, iz katerega je razvidna realizacija LDN za šolsko leto. To poročilo je priloga 
tega zapisnika.  
 
Člani sveta staršev pripomb na poročilo niso imeli. 
 
 



 
     K točki 4 
Ravnateljica je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2021/2022. 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.  
Izpostavila je: 

- Pouk poteka po modelu B 
- Sprememba šolskega okoliša 
- Spremembe pri šolskih prevozih 
- Št. učencev, oddelkov 
- Izbirni predmetni 
- Izobraževanja 
- Večji nabor interesnih dejavnosti, poudarek na gibanju 
- Športna tekmovanja, odlični rezultati že v atletiki 
- Projekti 
- Na državna tekmovanja iz znanja le tisti, ki izkažejo nadpovprečne rezultate 
- Šolski sklad, NPZ, proslave 
- Sprememba cene šolske prehrane 
- Plan najnujnejših nabav, za nabavo klim vključiti vse KS 
- Nadgradnja projekta za dozidavo šole 
- Menjava obtočne črpalke (že izvedeno) 

 
Vse v LDN-ju je planirano za normalne okoliščine, če pride do sprememb zaradi COVID -
19, bo realizacija lahko drugačna. LDN je priloga tega zapisnika. 
 
Sklep 3: Člani sveta staršev so se s predlogom LDN soglasno strinjali in dajejo 
pozitivno mnenje. 
 

K točki 5 
 
Pripombe, predlogi članov sveta staršev: 

- Motivirat učence in učitelje, da bi bolj koristili spodnje igrišče na Blanci, izvedba 
športnih dnevov, ključ od zabojnika z rekviziti prevzeti na pošti  

- Za nabavo žog, športne opreme lahko finančno pomaga ŠD Blanca 
- Vrtec je »zaspal« premalo interesnih dejavnosti, nadstandardnih 
- Zamenjati vrstni red za šolski kombi, da ne bi vedno isti zgodaj odhajali od doma 
- Vzpodbujati učence za samotestiranje 

 
     K točki 6 
Ni bilo razprave. 
      
   
Seja  je bila končana ob 17.25. 
 
Gabrijela Lisec       Petra Županc   
  
zapisnikarica        predsednica sveta staršev  


