
Zapisnik sveta staršev, ki je potekal dne 7.6.2011 ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v 

Tuhinju 
 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Učbeniški sklad 

3. Fleksibilni predmetnik 

4. Mnenje o kandidatu/ki za ravnatelja šole Šmartno v Tuhinju 

5. Razno 

 

 

K1 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje sveta staršev. 

 

K2 

Ga. Olga Drolc je predstavila izbor delovnih zvezkov po posameznih razredih in cene 

delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto. Delovne zvezke in šolske potrebščine starši kupijo 

sami (v naslednjih dneh  bodo dobili tudi promocijsko gradivo različnih knjigarn). 

 
Sklep: Svet staršev daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred. 

 

K3 

Pomočnica ravnateljice  Darja Krašovec je predstavila  fleksibilni  predmetnik. Z zakonom o 

osnovni šoli je s predmetnikom določeno letno  število ur posameznih obveznih in izbirnih 

predmetov. Fleksibilni predmetnik pa omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur 

posameznih predmetov. 

Fleksibilni predmetnik daje šoli večjo avtonomijo in večjo strokovna odgovornost, saj šola 

lahko tedensko razporedi ure posameznih predmetov v ocenjevalnem obdobju. Pouk 

matematike, tujega jezika, športne vzgoje in slovenščine poteka normalno čez vse šolsko leto, 

vsi ostali predmeti so po strokovni presoji  lahko neenakomerno razporejeni po ocenjevalnih 

obdobjih.  

 

CILJI  FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA: 

 posodabljanje VIZ-dela,  

 lažjo in kvalitetnejšo organizacijo dela,  

 razbremenitev učencev,  lažje šolske torbe, 

 dvig kakovosti znanja.  

Za  prihodnje  šolsko  leto se predvideva   fleksibilna razporeditev ur  predvsem pri  izbirnih  

in vzgojnih predmetih. Zaradi  prenove učnih načrtov pa se bodo prihodnje šolsko leto 

določene vsebine pri predmetu  biologija obravnavale tako  v 8. in 9.razredu, kar predstavlja 

problem zaradi učbenikov.  Ker pa šola po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport ne sme 

kupiti  dodatnih učbenikov, bomo skušali problem rešiti  s fleksibilnim razporedom ur tudi pri 



predmetu biologija. Tako predvidevamo, da bi izvajali fleksibilni predmetnik tudi pri biologiji 

v 8. in 9.razredu  ( v kombinaciji z urami geografije v 8.razredu in fizike v 9.razredu). 

 

Sklep: Starši soglašajo s predlaganimi oblikami fleksibilnega predmetnika. 

 

 

K4 

Svet zavoda je zaprosil svet staršev OŠ Šmartno v Tuhinju za mnenje o kandidatih, ki 

izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ Šmartno v Tuhinju. 

Svet staršev je prejel dve vlogi za kandidata/ko za ravnatelja šole. Predsednica, ga. Rafaela 

Kožlakar je prebrala vlogi  prijavljenih kandidatov. Po razpravi in javnem glasovanju so člani 

sveta staršev soglasno sprejeli  

 

sklep: Svet staršev OŠ Šmartno v Tuhinju izreka pozitivno mnenje kandidatki Jožici Hribar. 

 

Obrazložitev: Kandidatka Jožica Hribar ima izkušnje, s svojim dosedanjim delom dokazuje 

strokovne, pedagoške in organizacijske kvalitete pri vodenju šole, ima jasno začrtano vizijo. 

Mnenje bo svet staršev posredoval svetu zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju. 

 

 

Sestanek je bil zaključen  ob 19.15.uri. 

 

 

Zapisala: Darja Krašovec                                                              Predsednica sveta staršev 

                                                                                                             Rafaela Kožlakar 


