
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 25.9.2012, ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v 

Tuhinju 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12 

3. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto  2012/13 

4. Razno 

K1 

Zapisnik zadnje seje sveta staršev je soglasno sprejet. 

K2 

Pomočnica ravnateljice Darja Krašovec je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega 

načrta za preteklo šolsko leto 2011/12. 

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

2011712. 

K3 

Ravnateljica Jožica Hribar  je predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2012/13. 

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

leto 2012/13 

K4 

 Metka Mozetič Pančur, članica v aktivu sveta staršev kamniško-domžalske regije 

(predsednik g. Meden) je starše seznanila z anketo Predlogi ukrepov v šolstvu, ki jo je 

razpisal imenovani aktiv. Starši so se strinjali, da jim anketo posreduje po e – pošti. 

Izpolnjene  anketne vprašalnike staršev  pa bo Metka Mozetič nato posredovala g. 

Medenu. 

 

 Postavljeno je bilo vprašanje glede prevozov s kombijem, saj nekateri starši menijo, 

da bi lahko šola za šolske prevoze imela manjši avtobus in bi se tako lahko hkrati 

peljalo več otrok. Za tako rešitev je pred leti  šola že dala pobudo. Vendar pa je   

dejstvo,  da  prevoznike preko javnega razpisa odbere Občina Kamnik, ki je naš 

ustanovitelj in tudi preveri vse relacije, kjer potekajo šolski prevozi. Prevoz z  manjšim 



avtobusom žal ne pride v poštev, saj so pozimi  nekatere ceste pogosto še za kombi 

komaj prevozne. 

 

 Tako starši kot šola smo izpostavili problem pojavljanja neprimernega vedenja in 

nestrpnosti med učenci (na avtobusih, na šoli v času odmorov, šolskih dejavnosti …). 

Na šoli se tega zavedamo in skušamo z različnimi dejavnostmi in ukrepi delovati 

preventivno in  tovrstno vedenje preprečevati, oz. uporabimo  vzgojne ukrepe, kadar 

je to potrebno. 

Pedagoginja Petra Potočnik je staršem povedala, da je  preprečevanje nestrpnosti in 

nasilja med učenci  tudi v letošnjem šolskem letu prioritetna naloga delovanja na 

vzgojnem področju (anketa na nivoju šole, teme na razrednih urah, ogled vzgojnih 

filmov +razgovor z učenci, ozaveščanje učencev, kaj je nasilje in kako se mu upreti, 

sodelovanje s policistom ipd.). Strinjamo pa se, da so starši prvi in najpomembnejši 

pri vzgoji svojih otrok in da  je prav ozaveščenost staršev pri preprečevanju tovrstnih 

pojavov izrednega pomena. 

 

 Ravnateljica  je izpostavila problem, ki ga v zadnjih letih  vse bolj zaznavamo na šoli 

pri učencih zadnje triade – in sicer obiskovanje verouka  v času, ko se  v preduri ali pa  

tudi takoj po rednem pouku na šoli izvajajo različne šolske dejavnosti (izbirni 

predmeti, krožki, dopolnilni/dodatni pouk…).  Zaradi  velikega obsega ur obveznega in 

razširjenega programa šolskih dejavnosti  nam že samo oblikovanje urnika predstavlja 

velik zalogaj in mnogo ur usklajevanja in razporejanja vseh predmetov oz. dejavnosti.  

Ker je večina naših učencev vozačev , smo seveda zelo omejeni na čas šolskih 

prevozov, da jim sploh omogočimo prisotnost na obveznem in razširjenem programu 

šole. Zato še posebno letos opažamo, da  pri učencih od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo 

verouk v Šmartnem, prihaja do prekrivanja  šolskega urnika z veroukom  in zato ne 

morejo izpolnjevati šolskih obveznosti. 

 

Zato  je šola dala pobudo,  da se za učence zadnje triade  verouk organizira v času 

izven  šolskega urnika  ( 7.30 – 14.30). 

Sklep: svet staršev se strinja s pobudo šole.   

 

 Na šoli letos zaznavamo tudi problem povečane prisotnosti otrok na šoli  v času, ko 

nimajo šolskih obveznosti; tj. v jutranjem varstvu, ki je praviloma namenjeno samo 

učencem vozačem, in v popoldanskem času, ko šola organizira varstvo za učence 

vozače in učence, ki čakajo na šolske dejavnosti, dogaja pa se, da v šoli  čakajo tudi 

učenci, ki imajo potem glasbeno šolo, plesne vaje,  …. oz. aktivnosti, ki niso šolske.   



Sklepi: 

- Šola bo staršem posredovala okrožnico, da je varstvo vozačev namenjeno 

izključno za učence vozače; 

- učenci od 1. do 5. razreda, ki čakajo na različne dejavnost, naj se vpišejo v 

oddelek OPB; 

- šola po končanem pouku ni dolžna varovati učencev  od 6. do 9. razreda, ki čakajo 

na različne izven šolske dejavnosti, razen učence vozače  do prvega 

organiziranega prevoza; 

- šola bo naredila natančen popis učencev od 6. do 9. razreda,  ki se zadržujejo  na 

šoli po končanem pouku. Na osnovi dobljenih podatkov bomo sprejeli ustrezne 

ukrepe. 

 

 Podano je bilo vprašanje, ali bi  šola lahko  izvajala angleške urice tudi za učence 

3.razreda. Ravnateljica  je odgovorila, da bo preverila pri anglistih in starše obvestila. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 

 

Zapisala: Darja Krašovec 


