
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 28.1.2016, ob 18.00 uri na 

OŠ Šmartno v Tuhinju. 

 

Lista prisotnih: priložena 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo ob zaključku 1.ocenjevalnega obdobja 

3. Domače naloge – poročilo 

4. Šolska prehrana 

5. Razno 

 

K1 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje. 

 

K2 

Darja Krašovec je podala  poročilo ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja. Staršem je predstavila učni 

uspeh ob polletju (število pozitivnih in negativnih učencev ter neg. ocen po posameznih razredih in 

predmetih),  ure dodatne strokovne pomoči, dejavnosti nadarjenih učencev,  realizacijo programa ter 

vzgojno delovanje šole). Poročilo priloženo. 

Sklep: Starši so seznanjeni s  poročilom  ob 1.oc. obdobju  

Poročilo ob 1.pptx

 

 

K3 

Pedagoginja Patra Potočnik je predstavila stanje ob polletju  na področju prednostne naloge  šole   - 

vzgajanje za odgovorno opravljanje šolskih obveznosti (domače naloge). Poročilo priloženo. 

 

DOMAČE NALOGE – 

svet starsev.ppt
 

Ugotavljamo, da so rezultati nekoliko boljši, vendar še ne zadovoljivi. 

Sklep: Starši podpirajo stališče šole, da je opravljanje domačih nalog pomembno za pridobivanje 

delovnih  navad učencev, ponovitev šolske snovi in utrjevanje, priprava učenca na 



usvajanje novih učnih vsebin ter razvijanje organizacijskih sposobnosti in zmožnost za 
reševanje nalog. 
 

K4 

Ga. ravnateljica Jožica Hribar je navzoče seznanila s problematiko šolske kuhinje (kapaciteta kuhinje, 

premajhne površine, HACCP sistem…). Število obrokov iz leta v leto narašča, še posebno zadnji dve 

leti z odprtjem OPB na Selih in v Motniku (praviloma so vsi učenci razredne stopnje naročeni na 

kosila). S 1.10.2015 smo s to problematiko seznanili ustanovitelja in sprejeli sklep, da šola s 1.3.2016 

preide na razdeljevalno kuhinjo (kosila bodo na šolo vozili s GSŠRM, prevoz pa bo financirala občina 

Kamnik) do 31.8.2017.  Cena kosil bo do konca  tega  šolskega  leta  nespremenjena. Občina Kamnik  

pa bo pristopila k izdelavi projektov ter izvedbi razširitve kuhinje.  

Starši na to nimajo pripomb. 

K5 

- S 1.1.2016 se širi krog upravičencev za subvencionirano prehrano.  Vsa obvestila in navodila o 

tej spremembi so za starše  na šolski spletni strani, učenci od 1. do 4.razreda pa bodo 

obvestila prinesli domov tudi v pisni obliki. 

- Zakon o dohodnini; ravnateljica je starše seznanila z 2.točko 105.člena Zakona o dohodnini, ki 

govori o tem, da se darilo obdavči kot drug dohodek. Pri tem se v davčno osnovo ne všteva 

posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 evrov oziroma, če skupna vrednost 

vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 evrov. 

V kolikor ta člen velja tudi za subvencije , ki jih podeljujemo učencem iz šolskega sklada (za 

pojasnilo je šola zaprosila tudi pravno službo), bo šola  spremenila Pravilnik o 

subvencioniranju šole v naravi in taborov ter omejila višino subvencij na največ 42 evrov. 

Starši se strinjajo s tem. 

 

- Podan je bil predlog o organiziranju »botrstva« učencem, ki so v socialni stiski, in sicer z 

donacijo denarja- z direktnim plačilom  položnic,  botrstvo pa bo  anonimno.  

 

- Plesni festival ; ravnateljica je povedala, da je na šolo prišla pritožba enega  starša  glede  

organiziranja šolskega plesnega festivala. Člane sveta starše je povprašala za njihovo mnenje 

glede organiziranja takega športnega dne za učence. Vsi so potrdili, da se strinjajo z 

organiziranjem plesnega festivala za učence in da naj ta oblika športnega dne ostane. 

 

 

- Ravnateljica je starše vprašala, ali podpirajo, da devetošolci  dvakrat v šolskem letu   

organizirajo  ples za učence  na šoli, kjer pripravijo program, različne aktivnosti, srečelov in 

animacije za učence razredne stopnje. 

Starši se strinjajo z organizacijo plesa. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisala: Darja Krašovec 

 


