
SVET OŠ BLANCA 
  
 

    Z A P I S N I K 
št. 013-259/2018-1 

 
7. seje sveta šole, četrtek, 27. septembra 2018, ob 17. uri,  v učilnici kemije. 

 
 
Prisotni:  Mojca Hojski, Urška Romih, Majda K. Klaužer, Franc Pavlin, Polona 

Starič, Marija Žniderič, Roman Drstvenšek, Petra Županc  
ostali vabljeni:  Vincenc Frece (ravnatelj), Gabrijela Lisec (zapisnikarica), 
Diana Kos (vrtec) 
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika. 

 
Odsotni: Damjan Medvešek, Tjaša Križnik, Karmen Klavžar 
 ostali odsotni: Saša Martinčič (sind. zaupnik) 
 
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 6. seje 
4. Predlogi, pobude 
5. Obravnava in sprejem poročila o delu OŠ Blanca za šolsko leto 2017/18 

a) vrtec 
b) šola 

6. Obravnava in sprejem letnega delovnega načrta OŠ Blanca za š. l. 2018/19 
a) vrtec 
b) šola 

7. Razno 
 

K točki 1 
 
Valeriji Mirt in Miroslavi Kranjec Mirt je potekel mandat v svetu zavoda. Valerija Mirt ni več 
zaposlena na naši šoli, Miroslavi Kranjec Mirt pa je sin zaključil OŠ. 
 
Predsednica je predstavila novi predstavnici v svetu zavoda, in sicer: 

- Urška Romih, predstavnica delavcev enote vrtca Blanca, imenovana 28. 8. 2018 
- Petra Županc, predstavnica staršev, imenovana 26. 9. 2018 

 
Ob začetku seje je tako bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 8 članov.  
 
Predsednica sveta šole ugotovi, da je svet zavoda sklepčen. 



 
     
     K točki 2 
 
Predsednica sveta zavoda prebere predlagani dnevni red. 
 
G. Franc Pavlin je predlagal dopolnitev, in sicer: 
točka 7: Prometna ureditev 
točka 8: Cena najema telovadnice za sobotni termin 
 
Točka 7 se preštevilči v 9. 
 
SPREJETI SKLEP:  
 
1.Člani sveta zavoda potrdijo dnevni red z dopolnitvami. 
 
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov). 

 
K točki 3 

 
Obravnavali smo zapisnik 6. seje, ki je bila 22. 3. 2018. 
 
Predsednica Mojca Hojski pove, da je zaenkrat dobra praksa uporaba mobitela na dnevih 
dejavnosti. 
 
G. Franc Pavlin vpraša ali so na spletno stran že dodani čistopisi vseh veljavnih aktov, še enkrat 
preveriti in obvezno dodati tudi odlok o ustanovitvi. 
 
SPREJETI SKLEP:  
 

1. Člani sveta zavoda sprejmejo zapisnik 6. seje. 
 

      GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 
 
     K točki 4 
 
Ni bilo razprave. 

K točki 5 
 

Diana Kos je predstavila poročilo letnega delovnega načrta Enote vrtca Blanca. Ravnatelj je 
predstavil poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu šole. Iz obeh poročil je razvidna realizacija 
LDN za šolsko leto 2017/2018. Poročili sta prilogi tega zapisnika. 
 
G. Pavlin je opozoril na prehajanje šolskih in vrtčevskih otrok čez cesto, prečkanje je tvegano 
tako čez cesto kot čez prehod dvotirne železnice z zapornicami. Sam množice otrok ne moreš 
obvladati. G. ravnatelj se bo pogovoril in opozoril učitelje. 
 
Ga.  Starič predlaga, da bi se na šoli bolj izpostavili učenci, ki dosežejo rezultate na različnih 
tekmovanjih (ali po zvočniku oz. v jedilnici). 



 
G. Pavlin je opozoril na splošno naraščanje števila učencev z DSP. Nedopustno je od Zavoda za 
šolstvo, da pri dodeljevanju pomoči ni bolj radikalen. G. ravnatelj pove, da pri vsaki odločbi 
nastane tudi problem kako zagotoviti ustrezen kader iz odločbe, in da se določen DSP odobri 
brez celovite slike o otroku. Problem je tudi v starših, saj nekateri zahtevajo DSP.  
 
SPREJETI SKLEP: 

Svet zavoda je obravnaval in sprejel poročilo o delu OŠ Blanca  za šolsko leto 2017/2018 (za 
šolo in za vrtec). 

GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 
 

K točki 6 
 
Obravnavali smo letni delovni načrt OŠ Blanca za šolsko leto 2018/2019. Diana Kos ga 
predstavi za vrtec, za šolo pa g. ravnatelj. 
 
Predlog za investicije v vrtcu: 

- Več sanitarij za otroke in zaposlene 
- Lope za mobilne igrače za na igrala oz. v mivko 
- Blažilne podlage za pod igrala 
- Nekaj slinčkov, posteljnine, hišnega perila 
- Posoda, pripor 
- Konvektomat 
- Nov pralni stroj z večjim bobnom 

Prioritetna investicija za šolo pa je prometna ureditev dovoza do šole. 
 
18.10 Diana Kos odide. 
 
Ravnatelj je povedal, da je v šolskem koledarju za 2018/2019 189 dni pouka. Ministrstvo je 
določilo 3 delovne sobote: 29. 9. 2018, 2. 2. 2019 in 11. 5. 2019. 
Glede tega g. ravnatelj predlaga, da delovne sobote 2. 2. 2019 ni, ker ni v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli, saj le ta ne določa spodnje meje števila dni pouka, Pravilnik o šolskem koledarju 
pa v nasprotju s tem zakonom določa najmanj 189 dni pouka. Člani sveta zavoda se strinjajo, 
da delovne sobote 2. 2. 2019 ne bo. 
 
Ravnatelj je seznanil člane, da sedaj vozi kombi tudi učence iz Arta na podlagi dopisa, ki ga je  
poslal občini. Pove tudi, da je istočasno na občino podal tudi predlog, da bo OŠ Blanca dala v 
prihodnosti pobudo za spremembo šolskega okoliša. Občina nam je posredovala odgovor s 
strani Krajevne skupnosti Studenec, ki pravi, da se starš sam odloči v katero šolo bo vpisal 
otroka in da okoliši niso pomembni. 
 
G. Pavlin Franc je mnenja, da je določitev šolskih okolišev nesmiselna, če se posameznik lahko 
svobodni odloči na katero šolo bo vpisal svojega otroka. Je mnenja, da se šolski okoliši ukinejo 
in določijo le vpisna mesta kot jih imajo srednje šole. Šolski okoliš je politično vprašanje.  
 
 
 



 
SPREJETI SKLEP: 

Svet zavoda je obravnaval in sprejel letni delovni načrt OŠ Blanca  za šolsko leto 2018/2019 (za 
šolo in za vrtec). 

GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 
 
     K točki 7 
 
G. ravnatelj predstavi projekt za izvedbo (PZI), št. 145/18 – N, za ureditev obračališča pri OŠ 
Blanca. Gradnja se naj bi začela v letu 2019, najprimernejši čas so poletne počitnice. 
 
Sledi burna razprava članov sveta zavoda. 
 
Predlaga se, da se izvede skupni roditeljski sestanek za starše na temo ureditve prometa, kjer 
bodo vabljeni tudi predstavniki ustanovitelja, ki bodo odgovarjali na vprašanja staršev. 
 
SPREJETI SKLEPI ZA DOPOLNITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
 

1. S predlogom rešitev PZI št. 145/18-N, maj 2018,  so člani seznanjeni 
2. Predlog PZI št. 145/18 – B ne rešuje: 
- parkiranja (delovni sestanki, roditeljski sestanki, ker je le 18 parkirnih mest 
- ni rešeno srečevanje vozil in peščev, ker se morajo umikati na privatna zemljišča 
- ni rešen priključek z R679 
- odvodnjavanje iz LC je postavljeno previsoko vsaj za 10 m 
- pod T 1.7 je naslov Kanalizacija, dejansko pa se opisuje odvodnjavanje meteornih voda 
- površine ne omogočajo umestitev potreb za rešitev 
3. Predlaga se pridobitev zemljišč za parkirišča, za enosmerni ali dvosmerni promet za 

priključitev na 679 in izvede projekt fazno: 1. krožišče, 2. parkirišče in odvodnjavanje, 
3. nov priključek za enosmerni ali dvosmerni promet 

 
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 
 
Sprejete sklepe sveta zavoda se pošlje občini. 
 
     K točki 8 

 
ŠD Blanca izvaja rekreacijo tudi ob sobotah, stroški uporabe telovadnice so višji kot med 
tednom, zato je potrebno za sobotni termin določiti novo ceno najema 
 
SPREJETI SKLEP: 
 
Svet šole določa ceno najema rekreacije za odrasle, za sobotni termin, in sicer: 20 € (60 min) 
oz. 30 € (ura in pol). 
 
     K točki 9 
 
Ni bilo razprave. 



   
Seja  je bila končana ob 19.25. 
  
Gabrijela Lisec            Mojca Hojski     
     
zapisnikarica            predsednica sveta šole   


