
OŠ BLANCA 
 

Z A P I S N I K 
št. 013-220/2022-1 
 

1. seje sveta staršev v š. l. 2022/2023, ki je bila v ponedeljek, 26. septembra 2022 ob 
17.00, v učilnici kemije. 

 
Prisotni člani sveta staršev: Blatnik Tomaž, Očko Perc Katja, Marko Lena, Pečnik 

Anton, Požun Barbara, Žibert Damjan, Županc Petra, 
Župevc Barbara (lista prisotnosti je priloga tega 
zapisnika) 

 
Odr. odsotna:    Križnik Tjaša 
 
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.  

K točki 1 
Ga. ravnateljica je ugotovila, da je prisotnih 8 članov  Sveta staršev OŠ Blanca in s tem je 
sklepčnost zagotovljena.  
 
Predlagala je spremembo dnevnega reda, in sicer: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Razprava o Poročilu o delu za šolsko leto 2021/2022 
3. Mnenje glede LDN za šolsko leto 2022/2023 
4. Potrditev Vzgojnega načrta 
5. Izvolitev predsednika sveta staršev 
6. Predlogi, pobude  
7. Razno 

 
Sklep 1: Člani sveta staršev potrdijo predlagani dnevni red. 
 
     K točki 2 
 
Ravnateljica na kratko povzame vsebino Poročila o vzgojno – izobraževalnem delu za 
šolsko leto 2021/2022, iz katerega je razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Pouk je 
potekal v skladu s šolskim koledarjem. To poročilo je priloga tega zapisnika.  
 
Člani sveta staršev pripomb na poročilo niso imeli. 
 
     K točki 3 
 
Ravnateljica svet zavoda seznani z izhodišči Letnega delovnega načrta za š. l. 2022/2023 
ter s potekom glavnih aktivnosti v novem šolskem letu.  



Spremembe oz. popravki: 
- spremeniti priimek Žvar v Marko 
- datum valete je 14. 6. 2023 
- vozni redi 
- sistematika 
- zimske počitnice 
- pouk v manjših učnih skupinah v 5., 6. in 8. razredu 

 
LDN je priloga tega zapisnika. 
 
Sklep 3: Člani sveta staršev so se s predlogom LDN soglasno strinjali in dajejo 
pozitivno mnenje. 
 
     K točki 4 
 
Ravnateljica je predstavila Vzgojni načrt ter razloge za obravnavo le-tega (posodobitev).  
Po pregledu vsebine člani sveta staršev niso imeli pripomb. 
Sklep št. 4: Člani sveta staršev so se soglasno strinjali in potrdili Vzgojni načrt. 
 

K točki 5 
 
Člani sveta staršev so predlagali gospo Petro Županc za predsednico sveta staršev. Ga. 
Petra Županc se je strinjala s predlogom. 
 
Sklep št. 5: Člani sveta staršev soglasno potrdijo Petro Županc za predsednico sveta 
staršev. 
     K točki 6 
Pripombe, predlogi članov sveta staršev: 

- motivirait učence za zbiranje starega papirja, da se napolni šolski sklad 
- zbiranje sredstev za šolski sklad, predlaga se šolski bazar 
- ogled smučarskih skokov v Planici-pozanimati se, ali je možno, da se jih udeležijo 

naši učenci 
 

K točki 7 
Ni bilo razprave. 
      
   
Seja  je bila končana ob 17.25. 
 
Gabrijela Lisec       Petra Županc   
  
zapisnikarica        predsednica sveta staršev  


