
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 26.9.2013, ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v 

Tuhinju. 

Lista prisotnih: priložena 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13 

3. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2013/14 

4. Razno 

Ga. ravnateljica Jožica Hribar je predlagala dopolnitev  dnevnega reda, in sicer dodatno točko: 

konstituiranje  sveta staršev.  

1. Konstituiranje sveta staršev  

2. Pregled zapisnika zadnje seje 

3. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13 

4. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2013/14 

5. Razno 

 

Sklep: sprejme se predlog spremembe dnevnega reda 

 

K1 

Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila, da je predsednici sveta staršev Maji Poljanšek  potekel 

mandat, zato jih je pozvala, da izmed svojih članov izvolijo novega predsednika in namestnika. 

Svet staršev se je soglasno strinjal, da so volitve javne. 

 

Predlagali so dva člana, in sicer ga. Darjo Trebušak  ter g. Andreja Florjančiča. Po opravljenem 

glasovanju je bil sprejet sledeči 

 

sklep: 

1. Ga. Darja Trebušak je izvoljena za predsednico sveta staršev. 

2. G. Andrej Florjančič je izvoljen za namestnika predsednice sveta staršev. 

 

Mandat traja dve leti. 

 

V nadaljevanju je vodenje seje prevzela nova predsednica sveta staršev, ga. Darja Trebušak. 

 

K2 

Sklep: Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet. 

 

K3 

Pomočnica ravnateljice mag. Darja Krašovec  je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 

za šolsko leto 2012/13. 

 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13. 



K4 

Ravnateljica Jožica Hribar je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14. 

 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2013/14. 

 

K5 

 Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj v letošnjem šolskem letu ni  organizirano  jutranje varstva 

na PŠ Selih. Ravnateljica je  obrazložila, da so starši  prvošolcev  izpolnjevali prijavnice, vendar  

ni nihče od staršev prijavil svojega otroka v jutranje varstvo oz. izrazil potrebe po varstvu za 

svojega otrok. Poleg tega mora šola upoštevati tudi normativ za organizacijo  jutranjega 

varstva  in to je  najmanj 5 prijavljenih učencev.  Napoved  oddelkov za novo šolsko leto  

mora šola na MIZKŠ javiti že v mesecu maju.  

 Podana je bila pobuda, da bi se šola  bolj angažirala na športnem področju  in omogočala 

vadbo in tekmovanja v različnih športnih panogah. Ga. ravnateljica je obrazložila, da je šola v 

preteklosti vse to poskušala in učencem omogočala obiskovanje različnih športnih aktivnosti  

v popoldanskem času (nogomet, odbojka, košarka), vendar pa je bil vedno po nekaj mesecih 

opazen velik osip učencev, kar je seveda vplivalo tudi na to, da ni bilo več potencialnih 

kandidatov za tekmovanja. Opažamo, da  aktivnosti, na katere morajo starši otroke pripeljati 

popoldne nazaj na šolo, ne zaživijo in je premajhen obisk. 

 Ga. ravnateljica je svetu staršev  ponovno predstavila problematiko poseganja verouka 

župnije Šmartno v čas šolskih aktivnosti in dejavnosti. Do 6. razreda, ko učenci še nimajo tako 

velikega obsega aktivnosti poleg rednega pouka,  šola prisluhne potrebam in verouk učenci 

še lahko obiskujejo v preduri ali po končani5., oz. 6. uri, v zadnji triadi pa je to nemogoče.  

Zaradi velikega obsega ur obveznega in razširjenega programa šolskih dejavnosti  (izbirni           

predmeti, dodatni in dopolnilni pouk, DSP, IUP, delo z nadarjenimi učenci, Zdrav življenjski 

slog,   interesne dejavnosti…) nam že samo oblikovanje urnika predstavlja velik zalogaj in 

mnogo ur usklajevanja in razporejanja vseh predmetov oz. dejavnosti. Ker je večina naših 

učencev  vozačev , smo seveda zelo omejeni na čas šolskih prevozov (ki je seveda vezan na 

redni program šole) da jim sploh omogočimo prisotnost na obveznem in razširjenem 

programu  šole, tj. od 7.30 do 14.30 ure. Zato se šola ne more strinjati z dejstvom, da se v 

tem času organizira verouk. 

Sklep: Starši  so mnenja, da je cerkev ločena od države, torej je nedopustno, da se z 

organiziranjem verouka  posega v čas, ko šola izvaja svoj obvezni in razširjen vzgojno 

izobraževalni program. 

 Ravnateljica je staršem predstavila nov pravilnik, ki šolam  prepoveduje reklamiranje kakršnih 

koli  (plačljivih) dejavnosti zunanjih izvajalcev. Zato je starše vprašala, ali so kakšne aktivnosti, 

za katere pa si želijo, da jih šola ponudi še dodatno. Starši so navedli, da želijo, da šola 

ponudi:  tečaj angleškega jezika,  šport, nogomet in ples.   

 

Sestanek je bil zaključen ob 8.20. 

 

Zapisala: Darja Krašovec                                                                                   Predsednica sveta staršev 

                                                                                                                        Darja Trebušak 


