
OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

 

Zapisnik  1. seje Sveta staršev OŠ Šmartno v Tuhinju, 

ki je potekala dne 28.9.2015 ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju v učilnici za TJA. 

 

Lista prisotnih: priložena 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2014/15 

3. Predlog letnega delovnega načrta za  šol. leto 2015/16 

4. Razno 

 

 

K1 

Predsednica sveta staršev je povzela zapisnik zadnje seje sveta staršev z dne 3.6.2015. 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje. 

 

K2 

Pomočnica ravnateljice Darja Krašovec je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega 

načrta za  šolsko leto 2014/15.  Pripomb ali  dopolnil ni bilo. 

 
Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji LDN za šol. leto 2014/15. 
 
K3 
 
Ravnateljica Jožica Hribar je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2015/16.   
 
Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2015/16.  

 K4 

 Pedagoginja Petra Potočnik je članom sveta predstavila nov, aktualiziran Pravilnik o 
podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev subvencionirane šole v naravi ter 
taborov, s katerim se določajo postopki za ugotavljanje upravičenosti in kriteriji za 



dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in taborov učencem, katerih 
starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki ne morejo plačati teh dejavnosti v celoti. 

 

Sklep: Sprejme se Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev subvencionirane 

šole v naravi ter taborov. 

 

 

 Postavljeno je bilo vprašanje glede  oblikovanja cene letne šole v naravi, in očitek da je 
cena na naši šoli  v primerjavi z npr. OŠ  Dob  višja. Ravnateljica je obrazložila, da ne 
more komentirati cene OŠ Dob, lahko pa razloži, da je cena naše ŠN oblikovana v 
skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Ur.l. RS, št. 115/03). elementi cene so 
bivaje, prevoz in stroški.  Vodja ŠN na šoli je pridobil tri ponudbe in izbral najcenejšo.  
Ravnateljica je prisotne pozvala, da v kolikor kdo ve za ugodnejšo ponudbo, naj nam to 
informacijo posreduje. 
 

 Na vprašanje glede zadrževanja učencev pred in po pouku na igrišču je ravnateljica 
obrazložila,  da je šola  odgovorna za  učence  vozače, ki  pridejo in odidejo iz šole  s 
šolskim prevozom. Le - ti so  se dolžni  vključiti v  organizirano varstvo do začetka 
pouka oz. po pouku do organiziranega prevoza,  kar starši najavijo s pisno prijavo. 

 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala: Darja Krašovec                                                                          Sheila Sheikha Žavbi, 
                                                                                                                  predsednica sveta staršev 


