
Zapisnik sestanka sveta staršev OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal dne 
28.9.2010 s pričetkom ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto 
3. Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2010/11 
4. Mediacija 
5. Razno 
 
 
Ga. predsednica sveta staršev Rafaela Kožlakar je predlagala  zamenjavo v 
dnevnem redu , in sicer, da se točka 4. Mediacija prestavi   na dnevni red pod drugo 
točko. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
K1 
Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje. 
 
K2 
Petra Potočnik, šolska svetovalna delavka, je predstavila projekt MEDIACIJA – 
mirno, konstruktivno in odgovorno reševanje konfliktov med učenci ( ogledali smo si 
tudiodigran primer mediacije)  V preteklem šolskem letu je opravila ustrezno 
usposabljanje in pridobila licenco za mediatorja, zato bomo z uvajanjem le –te pričeli 
z letošnjim šolskim letom (mediacija kot način vzgojnega delovanja je zapisana tudi  
v našem vzgojnem načrtu). Mediacijo bo najprej izvajala sama, usposabljala pa bo 
tudi učence, (ki se bodo za to prostovoljno odločili) za vrstniške mediatorje. 
 
Starši so izrazili nekatere pomisleke  predvsem v zvezi z izvajanjem vrstniške 
mediacije, vendar pa je pedagoginja pojasnila, da je to v svetu že precej uveljavljena 
metoda,  ki  pa jo  v zadnjih letih  tudi na pobudo širše strokovne javnosti  uvajamo 
tudi v slovenskih šolah. S projektom bomo obogatili medsebojne odnose,  seveda pa  
bomo pozorni  na sam potek izvajanja  in učinke projekta. 
 
K3 
Pomočnica ravnateljice Darja Krašovec je predstavila poročilo o realizaciji LDN za 
preteklo šolsko leto.  
Pripomb na poročilo ni bilo. 
 
K4 
Ga. ravnateljica je predstavila predlog LDN za  šolsko leto 2010/11. 
 
 
Svet staršev ni imel pripomb na LDN za šolsko leto 2010/11. 
 
K5 

-         Starši so izpostavili problem prečkanja ceste  pri avtobusni  postaji za 
Motnik v Šmartnem, kjer ni prehoda za pešce. Šola bo z omenjeno 
problematiko seznanila Svet za preventivo v cestnem prometu. 



-         G. Slapnik je  izpostavil problem  prevelikega  vpisa  učencev v angleške 
urice za 5. razrede. 

 
Ravnateljica šole je svetu staršev obrazložila, da Zakon o osnovni šoli navaja, da 
program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. Šola 
organizira za razvijanje različnih interesov učencev interesne dejavnosti, ki jih določi 
z letnim delovnim načrtom. V dejavnosti razširjenega programa, kamor sodijo tudi 
interesne dejavnosti, se učenci vključujejo prostovoljno. Za posamezni razred sta za 
izvajanje interesnih dejavnosti v predmetniku določeni dve uri tedensko (Predmetnik 
devetletne osnovne šole). Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po 
predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o organiziranju in financiranju 
vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna. 
 

- ga. Železnik je izpostavila  pomislek na dvoletni mandat članov, saj se ona 
zelo težko udeležuje sestankov zaradi službenih obveznosti. Predsednica 
sveta staršev ji je svetovala,  da v kolikor želi predati funkcijo predstavnika v 
svetu staršev, lahko poda  pisno odstopno izjavo in jo posreduje šoli. 

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 
 
Zapisala: Darja Krašovec                                                       
 

  Predsednica sveta staršev 
Rafaela Kožlakar 


