
Zapisnik sestanka sveta staršev OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal dne 28.9.2009 s 
pričetkom ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Pregled sklepov sveta staršev v šol. letu 2008/09 
3. Poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto 
4. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2009/10 
5. Razno 
 
 
Ga. predsednica Rafaela Kožlakar je predlagala spremembo dnevnega reda in umestitev 
dodatne točke: 
Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2009/10 in izvolitev predsednika in podpredsednika 
sveta staršev.  Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 
Ga. predsednica je navzoče obvestila, da morajo po poslovniku dela sveta staršev potrditi 
mandat  izvoljenih članov  sveta staršev za šolsko leto 2009/10, in sicer  mandat velja za  dve 
leti. Prav tako je navzoče obvestila, da je potrebno izvesti volitve predsednika in  
podpredsednika  sveta staršev. Navzoči so soglasno sprejeli sklep, da so volitve  predsednika 
in podpredsednika javne. 
 
SKLEP 1: Sprejme se mandat članov sveta staršev za dve šolski leti. 
 
SKLEP 2: Za predsednico sveta staršev  je soglasno izvoljena ga. Rafaela Kožlakar, za 
podpredsednika pa g. Andrej Florjančič. 
 
K1 
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. Pripomb na poročilo ni bilo. 
 
K3 
Ga. ravnateljica  Jožica Hribar je predstavila poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko 
leto. 
 
SKLEP: Svet staršev sprejme poročilo o realizaciji LDN za šolsko letom 2008/09. 
 
K4 
Ga. ravnateljica je predstavila   predlog LDN za šolsko leto 2009/10. 
 
SKLEP: Sprejme se LDN za šolsko leto 2009/10. 
 
K5 



- Člani sveta staršev so ponovno  izpostavili prometno problematiko skozi Tuhinjsko 
dolino.  

 
- SKLEP: Imenuje  se komisija v sestavi ga. Rafaela Kožlakar, Andrej Florjančič 

in Darinka Zore, ki bo pripravila dopis, v katerem bo ponovno opozorila na 
prometno problematiko in ogroženo varnost naših učencev ter ga  v imenu sveta 
staršev OŠ Šmartno  v Tuhinju poslala na Svet za preventivo v cestnem prometu 
Občine Kamnik in na Policijsko postajo Kamnik.  

 
 
Zapisala: Darja Krašovec                                        
 
                                                                         Predsednica sveta staršev: Rafaela Kožlakar 
 
 
 
 


