
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 25.9.2014 , ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju 

 

Lista prisotnih priložena. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika sveta staršev 

2. Pregled zapisnika zadnje seje 

3. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/14 

4. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2014/15 

5. Razno 

 

K1 

Ravnateljica Jožica Hribar je navzoče seznanila s dejstvom, da je  prejšnja predsednica sveta staršev 

podala odstopno izjavo, zato  mora svet staršev izvoliti novega predsednika, ki bo funkcijo prevzel za 

dve leti. 

Člani sveta staršev so sprejeli sklep, da je glasovanje javno. 

Predlagali so  kandidatko ga. Sheila Sheikha Žavbi, ki je kandidaturo sprejela. Po opravljene 

glasovanju je bil sprejet soglasen  

sklep:  Za predsednico sveta staršev je izvoljena   ga. Sheila Sheikha Žavbi. 

Mandat traja dve leti. 

V nadaljevanju je vodenje seje prevzela nova predsednica sveta staršev, ga. Sheila Sheikha Žavbi. 

K2 

Sklep: Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet. 

K3 

Pomočnica ravnateljice Darja Krašovec je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2013/14 ter predstavila povzetke Glasserjeve teorije izbire ter projekt ETHOS v povezavi z 

Vzgojnim načrtom šole. 

Sklep: Svet staršev  daje pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji LDN za šol. leto 2013/14 

 

K4 

Ravnateljica Jožica Hribar je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15. 

Pripomb ali dopolnil ni bilo. 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2014/15. 

 



K5 

- Podan je bil predlog, da šola ponovno opozori  Občino Kamnik  na potrebo po  ureditvi 

prometnega režima in postajališča za učence pred  šolo. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je 

bilo na to temo s predstavniki Občine, KS, starši opravljenih že več usklajevalnih sestankov in 

da je izdelan predlog ureditve. Projekt naj bi bil realiziran z drugo fazo sanacije ceste skozi vas 

Šmartno. 

 

- Podana je bila pritožba  staršev nad prevoznikom Kam-busom na relaciji Kavran – Šmartno, in 

sicer da se vozniki ne držijo predvidenih postajališč šolskega avtobusa, zato prihaja do tega, 

da je eden od šolskih avtobusom zjutraj prenapolnjen, drugi pa se vozi napol prazen. 

Pomočnica je pojasnila, da je šola glede omenjene problematike dvakrat pisno in ustno 

posredovala opozorilo   na Kam bus (2.9.  in 8.9.2014), dne 23.9.2914 pa je bil na šoli sklican 

tudi sestanek s predstavniki Kam-busa, zato upamo, da se bo sedaj problematika uredila. 

Hkrati pa apeliramo tudi na starše, da v primeru, ko sami pripeljejo otroka v šolo, koristijo 

parkirni prostor na južni strani šole (uvoz pri gasilnem domu), saj  se dogaja, da s svojimi 

vozili ovirajo varno ustavljanje šolskih avtobusov na postajališču pred šolo, še posebno sedaj, 

ko je prometni režim zaradi popolne zapore čez vas Šmartno, spremenjen. 

 

- S strani staršev je bilo postavljeno vprašanje, če se bo na šoli izvajal trening JUDA. 

Ravnateljica je razložila, da je bil ponudnik obveščen, da predstavi zgolj Judo kot dejavnost 

oz. šport, a je  brez naše vednosti delil  tudi prijavnice. Glede na številne telefonske klice 

staršev, ki so želeli, da se dejavnost izvaja na šoli, je ravnateljica pojasnila, da je zaradi 

zasedenosti telovadnice edini možni termin za morebitno izvajanje vadbe JUDA v sredo  ali 

četrtek od 16.30 do 17.30. 

 

- Ravnateljica je pojasnila, da je bil izražen interes staršev po organizaciji interesne dejavnosti 

angleščine na razredni stopnji. Ravnateljica je pojasnila, da smo pridobili učiteljico, ki je 

strokovno usposobljena, vendar pa v letošnjem šolskem letu izvedba žal zaradi pokrivanja 

obveznosti učencev in učiteljice ni mogoča. 

 

- Ravnateljica je pojasnila, da  učenci 9.razredov, v dogovoru s starši, lahko pred ali po pouku 

na športnem igrišču igrajo nogomet – pod pogojem, da bodo učenci učno uspešni. 

 

- Svet staršev poziva starše , da se v večjem številu udeležujejo predavanj, ki jih organizira šola. 

Organizacija strokovnega predavanja za šolo pomeni določeno finančno obremenitev,  

vendar pa s strokovnimi  predavanji želimo  staršem pomagati pri vzgoji otrok  in  krepitvi 

starševskih veščin. 

 

  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.20 uri.                                                              

Zapisala: mag. Darja Krašovec                                                                                  Sheila  Sheikha Žavbi                    

                                                                                                                                  Predsednica sveta  staršev 


