
OŠ BLANCA 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. seje sveta staršev, ki je bila v torek, 9. junija 2015 ob 17. uri, 
 v učilnici geografije. 

 
Prisotni člani sveta staršev: Jože Županc, Barbara Kukovičič, Petra Županc, 

Anton Perc (odhod 17.28), Polona Starič (odhod 
18.03), Miroslava Kranjec Mirt, Daniel Žniderič, 
(lista prisotnosti je priloga tega zapisnika) 

 
Odsotna:     Maja Žibert  
 
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 8. seje 
3. Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv 

za posamezen razred 
4. Pregled aktualnih zadev 
5. Predlogi, pobude  

 
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 8. seje. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato  je sprejet: 
 
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 8. seje. 
 

K točki 3 
Strokovni aktivi učiteljev so ravnatelju predlagali seznam delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in učenci uporabljali pri pouku v š. l. 2015/16. Zato je 
potrebno pridobiti soglasje sveta staršev, ki so odprli razpravo in podali naslednje 
pripombe: 

 uporaba e-delovnih zvezkov pri matematiki od 6. do 9. r: problem interneta 
(Ravnatelj pojasni, da bodo itak uporabljali učbenik in naloge iz njega. 
Elektronski DZ bodo uporabljali v računalniški učilnici. V kolikor bo kakšna 
naloga iz tega DZ, bodo učenci dobili ustrezne izpise), 

 DZ s CD-jem pri glasbi, gospodinjstvo: nepotrebna (Ravnatelj pojasni, da je 
vsak učitelj avtonomen in strokovno oceni, kaj bo uporabljal, da doseže učne 
cilje), 



 zakaj ni bil izveden roditeljski sestanek z ostalimi starši o izboru DZ preden jih 
mora svet staršev potrditi, 

 s postopkom izbora DZ začeti že v maju (Sam postopek se začne že v maju, 
svet staršev pa ima zakonski rok za podajo soglasja med 1. in 10. junijem in 
šola vse roke spoštuje), 

 DZ za 6. razred so vedno najdražji, 

 uporaba DZ je slaba. 
Šola bo zagotovila učbenike, sredstva s strani MIZŠ še niso znana. Starši so 
predlagali, da v primeru, da ministrska sredstva ne bodo zadostovala, da se prispeva 
tudi iz šolskega sklada. 
 
Sklep št. 2: Člani sveta staršev so se javno odločili za pozitivno soglasje k 
skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse razrede. 
 

K točki 4 
Ravnatelj seznani člane sveta staršev z rezultati NPZ-ja, ki so razvidni v spodnji 
tabeli. 
 

6. razred 
država 

% 
OŠ Blanca 

% bolje za: 

Slovenščina 49,33 51,13 3,64% 

Matematika 50,71 62,50 23,25% 

Angleščina 50,94 55,94 9,81% 

povp. predmetov 50,33 56,52 12,23% 

 

9. razred 
država 

% 
OŠ Blanca 

% bolje za: 

Slovenščina 58,62 64,77 10,49% 

Matematika 56,96 58,92 3,45% 

Angleščina 67,82 58,31 -14,03% 

povp. predmetov 61,13 60,67 -0,03% 

 
Starši nimajo pripomb na rezultate. 
 
Pohvale staršev za: 

- dobro organizacijo in izvedbo obeh ŠVN, tudi cenovno, 
- lepa spletna stran, 
- dobri športni rezultati, 
- izvedene intenzivne vaje na Lisci za člane šolskega zbora, 
- obnovo čebelnjaka. 

 
Ravnatelj je povedal, da bi radi septembra začeli s čebelarskim krožkom, kontakt s 
Čebelarsko zvezo Slovenije je že vzpostavljen. Sodelovati mora še lokalno 
čebelarsko društvo. 
     K točki 5 
Starši predlagajo, da se v mesecu juniju ne planira toliko izvenšolskih dejavnosti, ker 
so ocenjevanja in če je otrok cel dan odsoten, se težko pripravi za naslednji dan. 
Dejavnosti naj bodo izvedena prej, ne zadnji mesec. 
 
Starši so podali pripombo nad neprimernim obnašanjem staršev oz. njihovih otrok na 
kulturni prireditvi Pod klobukom. Starši, ki pridejo na prireditev z majhnimi otroki, ki so 



nemirni, naj se umaknejo iz dvorane, ker je to zelo moteče za vse ostale, še posebno 
za nastopajoče.  Izrečena je bila pripomba nad postavitvijo zbora. 
 
Starši so tudi predlagali, da je skrinjica, kamor učenci dajejo listke za naročilo kosila, 
zaprta, da listka ni možno ročno odstraniti. 
 
Za šolsko glasilo bodo učenci plačali 1,50 € na družino. 
 
Ravnatelj je seznanil starše, da bodo s 1. 9. 2015 trije oddelki vrtca, problem bo 
parkirišče oz. prometna varnost. Šola je že podala pobudo za ureditev razmer na 
občino, odgovora pa še ni. 
 
Priprave na 40 let šole so že v teku. 
 
     
 
Seja  je bila končana ob 18.42. 
  
 
 
Gabrijela Lisec       Petra Županc  
   
zapisnikarica        predsednica sveta staršev  
 


