
OŠ BLANCA 
 
 

Z A P I S N I K 
 

8. seje sveta staršev, ki je bila v sredo, 25. februarja 2015, ob 17.50 uri, 
 v učilnici geografije. 

 
Prisotni člani sveta staršev: Jože Županc (prihod 18.00), Barbara Kukovičič, 

Petra Županc, Maja Žibert, Anton Perc, Polona 
Starič, Miroslava Kranjec Mirt, Daniel Žniderič, (lista 
prisotnosti je priloga tega zapisnika) 

 
Odsotnih ni bilo. 
 
 
Ostali vabljeni: Vincenc Frece, ravnatelj, in Gabrijela Lisec,    

zapisnikarica 
 
Sejo je sklicala predsednica sveta staršev ga. Petra Županc, ki jo je tudi vodila.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
3. Soglasje glede uvedbe tujega jezika v 2. razred 
4. Predlogi, pobude  
5. Razno 

 
K točki 1 

Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter 
predstavila dnevni red, katerega so člani sveta staršev tudi potrdili.  
 
     K točki 2 
Pregledali smo zapisnik 7. seje. G. ravnatelj je povedal, da bodo intenzivne vaje za 
člane pevskega zbora  27. in 28. 3. 2015, v Jurkovi koči na Lisci. MIZŠ je tudi odobrilo 
dovolj ur za PB, tako da imamo sedaj vse učence od 1. do 5. razreda v PB. 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato  je sprejet: 
 
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 7. seje. 
 

K točki 3 
Šola se bo ponovno prijavila na javni razpis za vključitev v postopno uvajanje prvega 
tujega jezika v 2. razredu v šol. letu 2015/16. Potrebno bo pridobiti še soglasje sveta 
šole. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta staršev dajejo soglasje k predlogu za vključitev šole v 
postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu. 
 
Predstavnike sveta staršev je zanimalo ali bi zaradi uvedbe prvega tujega jezika v 2. 
razredu učiteljica Mojca H. Tkavc presegla ure. V kolikor bo potrebna dodatna 



zaposlitev, so predlagali, da omenjena učiteljica poučuje višje razrede, »nova« pa 
nižje. 
 

K točki 4 
Predstavniki sveta staršev želijo, da se pred ponudbo izbire neobveznega izbirnega 
predmeta za š. l. 2015/16, izvede roditeljski sestanek, kjer bi staršem predstavili 
neobvezne izbirne predmete, predvsem  računalništvo. 
Starši so mnenja, da delovni zvezki v elektronski obliki za glavne predmete (MAT, FIZ, 
TJA, SLJ) ne pridejo v poštev, ampak le papirna verzija. Za manj zahtevne predmete 
(npr. GUM) pa so lahko v elektronski obliki, če se sploh potrebujejo. Starši ne bodo 
podali soglasja za nabavo delovnih zvezkov za naslednje š. l., v kolikor se to ne bo 
upoštevalo. 
 
Učbenik naravoslovja in tehnike za 5. razred je zastarel, učni načrt je posodobljen šel 
naprej. Potrebno bi bilo posodobiti učbeniški sklad oz. najti ustrezno rešitev. 
 
Izpostavljeno je bilo vprašanje glede kombinacije trenutnega 3. in 5. razreda za 
naslednje šolsko leto. Ravnatelj pojasni, da če te kombinacije ne obdržimo, imamo 
lahko morda celo 2 kombinaciji, kar je pa še slabše. Da nima smisla deliti številčno 
male kombinacije  in ustvariti dve številčnejši. Tako bi nastala večja škoda za izvedbo 
pouka. Starši tudi prosijo, da se učiteljice Majde Stopar za naslednje šolsko leto ne da 
v kombiniran oddelek. 
 
     K točki 5 
Ravnatelj seznani člane sveta staršev z uspehom v 1. ocenjevalnem obdobju. Na šoli 
smo pod mentorstvom Saše Martinčič izvedli tudi Srčkov ples, učenci so bili navdušeni. 
Izvedli smo tudi medgeneracijsko druženje učencev in starejših. Mnenje staršev je, da 
je bila športna dejavnost za starejše v telovadnici prenaporna. 
 
 
 
      
 
Seja  je bila končana ob 19. 10. 
  
 
Gabrijela Lisec       Petra Županc  
   
zapisnikarica        predsednica sveta staršev  
 


