
Zapisnik  sestanka sveta staršev OŠ  Šmartno v Tuhinju, ki je   potekal dne 24.9.2008 s 
pričetkom ob 17.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju. 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Pregled sklepov sveta staršev  v šol. letu 
3. Obravnava pravilnika o subvencioniranju  šolske malice in šole v naravi 
4. Poročilo o realizaciji  LDN za preteklo šolsko leto  
5. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2008/09 
6. Razno 
 
Ga. predsednica je predlagala spremembo dnevnega reda in umestitev dodatne  točke  : 
Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2008/09. Predlog je bil  soglasno sprejet. 
 
K 
Ga. predsednica  je navzoče  obvestila, da imajo člani sveta staršev  mandat po poslovniku 
dela sveta staršev. V nekaterih oddelkih je prišlo do zamenjave kandidatov, zato je 
predlagala, da se novim članom potrdi mandat do prve seje v  naslednjem šolskem letu, ko 
bo potekel mandat vsem članom. 
 
Sklep: Sprejme se  mandat članov sveta staršev za eno šolsko leto. 
 
K1 
Sklep: Sprejme se zapisnik  zadnje seje. 
 
K2 
Predsednica sveta staršev je povzela  sklepe in realizacijo le-teh , ki so bili sprejeti  na sejah 
sveta šole v preteklem šolskem letu.  Navzoče je obvestila, da so zapisniki oz. sklepi sej 
sveta staršev dostopni tudi na internetni strani šole. Pripomb na poročilo ni bilo. 
 
K3 
Sklep: Svet staršev je sprejel  podrobnejše kriterije za dodelitev subvencionirane 
šolske prehrane  ter  kriterije za subvencioniranje šole v naravi učencev v osnovni šoli  
 
K4 
Sklep: Svet staršev sprejme  poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2007/08. 
 
K5 
Sklep: Sprejme se LDN za šolsko leto 2008/09. 
 
K6 
Sklep: Za  predstavnico staršev so člani sveta staršev izvolili ga. Sonjo Rifel. 
 
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil naslednje člane staršev  v  upravni odbor   
šolskega  sklada osnovne  šole Šmartno v Tuhinju: 
1. Nežka Poljanšek 
2. Sandi Tonin 
3. Primož Slapnik 
4. Maruša Sakač  
 
SKLEP:  Svet staršev je sprejel sklep, da šola lahko  izjemoma sprejme tudi 
posamezne učence 6.razreda v oddelek PB, vendar pod posebnimi pogoji.   
 
 
Zapisala Darja Krašovec                                  Predsednica sveta staršev  Rafaela Kožlakar                                                                                              



 
 
 
 


