
Zapisnik seje sveta staršev OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekala dne 26.9.2017 

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 2016/17 

3. Predlog LDN za šolsko leto 2017/18 

4. Razno 

 

Po uvodnem pozdravu je ravnateljica Jožica Hribar je predlagala dopolnitev 

dnevnega reda z dvema točkama, in sicer:  

- Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta staršev , 

- Izvolitev predstavnika staršev v domžalsko-kamniški aktiv staršev. 

SKLEP: Sprejme se dopolnitev dnevnega reda. 

Dopolnjen dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta staršev 

2. Pregled zapisnika zadnje seje 

3. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17  

4. Predlog LDN za šolsko leto 2017/18 

5. Izvolitev predstavnika staršev v domžalsko-kamniški aktiv staršev 

6. Razno 

 

K1 

Ravnateljica je navzoče seznanila z dejstvom, da predsednica sveta staršev ga. 

Sonja Petek ni več predstavnica staršev v svetu, zato je potrebno izglasovati novega 

predsednika ter podpredsednika sveta staršev. 

Svet staršev je glasoval javno. 

SKLEP: Za predsednico  je soglasno  izvoljena ga. Lidija Gnidovec, za 

podpredsednika sveta pa  g. Damijan Jeglič. 

K2 

Ravnateljica je povzela zapisnik zadnje seje z dne 6.6.2017. Člani sveta staršev niso 

imeli pripomb. 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje. 

V nadaljevanju je vodenje seje prevzela nova predsednica ga. Lidija Gnidovec. 



 

K3 

Pomočnica ravnateljice Darja Krašovec je podala poročilo o realizaciji letnega 

delovnega načrta za šolsko leto 2016/17. Pripomb ali dopolnitev starši niso imeli. 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji LDN za šolsko 

leto 2016/17. 

K4 

Ravnateljica Jožica Hribar je svetu staršev predstavila predlog letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2017/18. 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu LDN za šolsko leto 

2017/18. 

 

K5       Ni bilo glasovanja; točka se prestavi na naslednjo sejo. 

K6 

- Podana je bila pripomba, da naj učitelji pri učencih z DSP dosledno upoštevajo 

dogovorjene datume za preverjanje in ocenjevanje znanja.  

- Postavljeno je bilo vprašanje, kdo je odgovoren za učence v času vožnje s 

šolskimi  kombiji  in avtobusi. Ravnateljica je pojasnila, da je šola odgovorna 

za učence v času vzgojno -  izobraževalnih dejavnosti in aktivnosti v okviru 

pouka, ne more  pa biti odgovorna še za čas, ko učenec pouk konča in odide 

iz šole. Za varen prevoz je odgovoren prevoznik. 

 

- Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj učenci ob povratku iz ekskurzij ne 

izstopajo  iz avtobusov po  postajah, ampak  vsi šele pred šolo in morajo starši 

priti po njih. Ravnateljica je pojasnila, da smo po Zakonu o osnovni šoli 

odgovorni za učence v času vzgojno izobraževalnega dela,  kar pomeni 

seveda tudi ob dnevih dejavnosti. Običajno učitelji  dejavnosti, ki potekajo 

izven šole, planirajo tako, da se učenci vrnejo do šole še v času, ko gredo 

lahko domov nato s šolskimi avtobusi in kombiji.  Dnevi dejavnosti kot je  

geografska ekskurzija, zimski športni dan in letna/zimska šola v naravi pa  so 

celodnevni,  zato se učenci vračajo pred šolo v poznem popoldanskem ali 

večernem  v času, ko ni več šolskih prevozov.   

V teh primerih predhodno  obvestimo  starše, da pridejo po učence pred šolo, 

saj le tako lahko zagotavljamo varno in sigurno vrnitev domov. Tak postopek 

je priporočen tudi s strani pravne službe in je v skladu z zakonodajo. 

 

- Postavljeno je bilo vprašanje, kako lahko učitelji sklenejo, da učenci za rojstne 

dneve ne prinašajo več sladkarij v šolo  (na podlagi česa lahko sprejmejo 

takšen sklep?) Odgovor ravnateljice je, da je  učiteljski zbor (ki je po 60.členu 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja strokovni organ 

šole, in obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-



izobraževalnim delom,)  sprejel odločitev v skladu s  Prehranskimi smernicami 

za OŠ in prioritetnimi cilji in nalogami Zdrave šole. Poleg tega pa imamo na 

šoli več učencev hudih alergikov, zaradi katerih imamo tudi stroge omejitve 

glede šolske prehrane in vnašanja hrane v šolo, saj so lahko tudi življenjsko 

ogroženi, v kolikor se omejitev ne upošteva.  

 

- Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj šola ne sodeluje s krajevnimi skupnostmi, 

vasmi, konkretno s KS Srednja vas. Ravnateljica je obrazložila, da se je šola v 

vseh 21 letih svojega delovanja vedno odzvala na vsa povabila KS in 

sodelovala na različnih prireditvah po  različnih KS, bodisi z zbori, recitacijami, 

folklorno skupino, glasbenimi točkami  itd. V kolikor bi nas konkretno KS 

Srednja vas povabila, da sodelujemo na kakšni njihovi prireditvi, npr. za 

materinski dan, bi se šola zagotovo odzvala. Konkretno v preteklem šolskem 

letu smo sodelovali oz. izvedli 41 prireditev za starše in krajane, bodisi v 

šolskih prostorih ali izven njih. 

 

 

- Podan je bil predlog, da se kupi predpražnik za PŠ Sela. 

 

- Na podlagi pripombe starša PŠ Motnik glede cene plavalnega tečaja za učence 

3.razredov je vodja plavalnega tečaja Polona Ravnikar predstavila celotno 

organizacijo le tega ter  podrobno  pojasnila  finančno strukturo  ter  skupni 

znesek celotnega tečaja. 

 

Sklep: Svet staršev soglaša z obstoječo organizacijo plavalnega tečaja za 

učence 3.razredov. 

                     

 

Zapisala: Darja Krašovec                                            

    Lidija Gnidovec, predsednica sveta staršev 


