
Zapisnik sveta staršev, ki je potekal dne 27.11.2014 ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v 

Tuhinju 

 

Lista prisotnih priložena. 

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Analiza ankete za starše 

3. Razširjen program šole 

4. Razno 
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Pri pregledu zapisnika zadnje sem ponovila vse sklepe zadnjega sestanka sveta staršev. 

 

Sklep: sprejme se zapisnik zadnje seje. 

 

 

Z ozirom na to, da je bilo precej  predstavnikov razredov odsotnih, smo najprej prešteli 

prisotne zaradi možnosti  nesklepčnosti. Ugotovili smo, da je prisotnih 11 predstavnikov 

razredov. Ob koncu sestanka sem podala osebno vprašanje ravnateljici, koliko predstavnikov 

je opravičilo izostanek in sem dobila informacijo, da se je upravičila le ena predstavnica.  

Glede na nizko udeležbo na tokratnem sestanku apeliram na vse predstavnike razredov: 

v kolikor se ne morete udeležiti sestanka, se mora udeležiti namestnik, če se seje ne mre 

udeležiti niti namestnik je treba odsotnost sporočiti v tajništvo šole. Poslovnik Sveta 

staršev OŠ Šmartno v Tuhinju dne 22.2.2007 IV. Naloge sveta staršev, 7. člen, citiram: »Člani 

sveta staršev imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta staršev in njegovih delovnih 

skupin, katerih člani so.«   
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Pedagoginja Petra Potočnik je  predstavila analizo ankete za starše, ki se je nanašala na 

zadovoljstvo staršev z različnimi področji vzgojno izobraževalnega dela na šoli ter 

organizacijo razširjenega programa. Rezultati kažejo, da je večina staršev zadovoljna s šolo 

ter organizacijo  VIZ dela, prav tako nam rezultati ankete kažejo tudi na dejstvo, da se 99 

odstotkov učencev na šoli počuti varno ter so zadovoljni s šolo. Ob vprašanju glede 

zadovoljstva staršev s šolskimi prevozi (zadovoljnih je nad 90 odstotkov staršev)  je nekaj 

staršev zapisalo svoje pripombe, na katere je podala odgovore pomočnica  ravnateljice Darja 

Krašovec: 

 Na pripombo staršev, da  šolski avtobus s smeri Kavran zjutraj   ne vozi po voznem 

redu in da pogosto učenci na njem stojijo, je bil podan odgovor, da je šola z omenjeno 

problematiko večkrat ustno in pisno opozorila Kam bus, na šoli sklicala tudi sestanek  

s predstavniki Kam busa, dne 23.10.2014 pa je  sestanek na to temo, katerega smo se 

udeležili,   potekal tudi na Občini Kamnik. Situacija se je sedaj uredila, prevozi 

potekajo po voznem redu in varno 



 Podana je bila pobuda, da bi avtobus za preduro vozil tudi iz Sel in Snovika; šola 

ugotavlja, de se je  obseg  učnega programa in število  predmetov ter drugih dejavnosti  

od ustanovitve šole l. 1996  pa do danes močno spremenil in razširil, kar pomeni, da se 

je zelo povečalo tudi število predur za učence (saj le tako lahko realiziramo celoten 

VIZ program), zato bomo za prihodnje šolsko leto preučili v sodelovanju s kam busom 

in seveda Občino Kamnik kot financerjem šolskih prevozov, možnost za uvedbo 

prevoza v preduri še iz teh dveh relacij. 

 Podano je bilo vprašanje o možnosti prevoza s kombijem za tiste učence, ki do 

prevoza sicer niso upravičeni (niso prvošolci oz. oddaljenost od šole ni nad 4 km), se 

pa šolski kombi pelje mimo in ima še prosta mesta. Z Občino Kamnik in prevoznikom  

je bil sklenjen dogovor, da se prošnjam ugodi, vendar izključno, če je na kombiju  

prosto mesto ter da to ne pomeni dodatnih relacij in s tem stroškov. Prednost pri 

prevozu pa imajo vsekakor mlajši učenci. 

 Na pripombo, da avtobus po 5. šolski uri vozi samo do Golic, je bil podan odgovor, da 

ima večina učencev na šoli po 5.uri še obveznosti (krožki, DSP, ZŽS, DOD/DOP pouk 

itd..) in je učencev, ki bi se peljali domov do Motnika po številu izredno malo, kar pa 

bi pomenilo neracionalno organizacijo prevoza. Učenci imajo organizirano varstvo, 

kjer počakajo na prevoz, ki do Motnika pelje tako po 6. kot tudi po 7. šolski uri. 

Pojasnila pri vprašanju o zadovoljstvu s šolsko prehrano je podala organizatorka šolske 

prehrane Tina Ušeničnik: 

 

 Zelo pomembno je, da starši pravočasno oddajo vlogo za subvencionirano prehrano, ki 

je vezana na iztek pravic iz naslova otroških dodatkov. V kolikor je v družini tudi 

otrok, ki prejema državno štipendijo naj starši predložijo tudi te podatke, saj je osnova 

za upravičeno subvencijo podatek, ki je ugodnejši za prosilca. Opozori, da je 

pomembno, da je obrok odjavljen do 9. Ure za naslednji dan. V kolikor ni odjave, ni 

subvencije za dan, ko je bil otrok odsoten, ni pa bil odjavljen od obroka. Odjavo 

malice lahko straši sporočimo na elektronskem naslovu: 

ossmartno.prehrana@gmail.com ali telefonsko v tajništvo šole: 01/834-70-01.  

 Šolska prehrana ustreza najvišjim standardom kakovosti in zahtevam, ki jih določa 

Zakona o šolski prehrani. Pri natančnih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti. Šolski jedilniki so pripravljeni v skladu z vsemi priporočili zdravega 

prehranjevanja (brez sladkorja, manj soli, manj olja, nič cvrtja…).  

 OŠ Šmartno in podružnice so tudi vsaj dvakrat letno redno deležne zdravstveno 

higienskih pregledov s svetovanjem v kuhinjah (NACIONALNI LABORATORIJ ZA 

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO) Vzamejo se brisi na snažnost ter vzorci živil, na 

katerih je izvedena kasnejša mikrobiološka preiskava. Strokovno spremljanje šolske 

prehrane izvaja Nacionalni institut za javno zdravje. 

 Vedno je na voljo dovolj raznolikega svežega sadja in zelenjave. Na temo zelenjave 

je bilo postavljeno tudi vprašanje predstavnice enega izmed razredov namreč, 

posamezni otroci ne marajo zelenjave, ali je zanje možna drugačna prehrana? Po 

kratki diskusiji o tem smo izvedeli, da tudi ti otroci lahko v kuhinji prosijo, za obrok 

brez zelenjave, namreč vedno je tudi del kosila, ki je brez zelenjave.  
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 V kolikor ima otrok predpisano dieto, je potrebno šolo s tem čim preje seznaniti 

(predložiti potrdilo zdravnika). 

 

 

Analizo ankete nadaljuje gospa Potočnik, ki pove, da je večina (pri posameznih kategorijah 

tudi več kot 80%) anketiranih  zadovoljnih na področju: varstva otrok, podaljšanega bivanja, 

prometne varnosti, dostopnosti do informacij, šolsko spletno stranjo, dostopnostjo do 

učiteljev, sodelovanje s krajem, izvedba tabora, šolske prireditve, aktivne metode poučevanja, 

informacijska komunikacija, disciplina na šoli, avtoriteta učiteljev, ocenjevanje, spoštovanje 

osebnosti in drugačnosti, delo šolske svetovalne službe, nasilje na šoli. Prevladujejo pozitivna 

mnenja in vsako mnenje, tako pozitivno, kakor tudi konstruktivna kritika je obravnavana 

resno. Pedagoginja nas povabi na predavanje odličnega psihologa, pedagoga Marka Juhanta, 

ki bo 07.05.2015. Naša šola ne beleži večjih  težav z nasiljem, obravnava pa se vsak primer 

zelo resno. Kljub temu, da gre le za nekaj posameznih primerov psihičnega ali fizičnega 

nasilja je treba strokovno ukrepati takoj. Nasilju je bilo namenjenega nekaj časa tudi na tej 

seji. Šolo obiskuje nekaj  otrok, pri katerih opažamo  izstopajoče vedenje (verbalno in fizično 

nasilje). Pri reševanju tovrstnih problemov ter konfliktnih situacij je potrebno  vzpostaviti 

individualen pristop ter  probleme reševati v sodelovanju s starši. Šola pri reševanju 

problematike  sodeluje tako  s policijo kot Centrom za socialno delo . 

 

Zelo je  pomembno, da se tudi starši zavedamo odgovornosti in smo dolžni opozoriti 

svoje otroke na primerno vedenje in jih učiti spoštljivega ravnanja. Vzgajamo tako mi, 

kot straši, kot tudi šola, vendar je šola ustanova, v kateri se ne morejo posvečati zgolj in 

samo nekaterim vedenjsko izstopajočim. Pomembno je, da starši  ukrepajo  pravočasno 

in v kolikor opazijo  vedenjske spremembe pri svojem  otroku čim prej poiščejo  pomoč 

strokovnih delavcev.  
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Učitelj  športa Samo Poljanšek predstavi pester program športnih dejavnosti, ki vključuje 

vrsto športnih disciplin, ki jih izvajajo tako pri rednih urah športne vzgoje, kot pri Zdravem 

življenjskem slogu. Športni pedagogi so zadolženi za organizacijo športnih dni, šole v naravi, 

tečajev (plavanje, smučanje), športnih tekmovanj in sodelujejo z lokalno skupnostjo in se 

udeležujejo lokalnih tekmovanj. Pri sami športni vzgoji je poudarek na ekipnih športnih 

panogah (še posebej na odbojki). Razširjen program zajema predvsem aktivnosti za katere je 

največ tendenc tudi v prihodnosti, to so predvsem športi, kot so: tek, kolesarjenje, odbojka in 

ekipni športi. Glavni moto je navdušiti otroke nad športom in zdravem načinu življenja. 

Seveda športna vzgoja ne more zajemati povsem vseh športov, saj je za nekatere športne 

discipline zanimanje le posameznih otrok (kar kažejo tudi izsledki ankete, ki so jo opravili 

med šolarji vseh starosti). 6 učencev je navedlo, da si želijo še košarko, sicer pa so  bile 

izražene posamične želje za zelo različna športna področja. 

Najbolj izpostavljena je problematika prostorske stiske, namreč na šoli je le ena telovadnica in 

v njej izvajata športne aktivnosti najmanj  dva razreda v istem terminu. Telovadnica je majhna 

in so termini maksimalno zasedeni.  Program Zdrav življenjski slog izvaja 20 športnih panog 

(s poudarkom na ogrevanju in ekipnih igrah). Učitelj Mitja Lukner  po programu Zdravega 



življenjskega sloga izvaja aktivnosti, ki pomagajo  pri pravilni telesni drži, skrbi za primerno 

telesno težo in na splošno odpravljanju  posledice nezdravega načina življenja. Poudarek je na 

spodbujanju  zdravega  načina življenja ter na splošnih gibalnih sposobnostih otrok. 

Ravnateljica je  poudarila, da je  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport  ponovno z okrožnico 

z dne 7.11.2014 opozorilo šole na prepoved kakršnega koli oglaševanja  izvajalcev različnih 

dejavnosti  v šoli. Predsednik Judo kluba gospod Ivan Knafeljc naj bi podal predlog, da bi 

predstavil judo otrokom pri rednem pouku, kar ni skladno z okrožnico. Ravnateljica mu je 

predlagala, da  judo lahko predstavi v terminu Zdravega življenjskega športa, o čemer se je 

tudi dogovorila z učiteljem Luknerjem. Zahteval naj bi tudi termin tečaja juda takoj po pouku. 

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

oz. šport in pojasnila, da je zaradi zasedenosti telovadnice edini možni termin za morebitno 

izvajanje vadbe v sredo  ali četrtek od 16.30 do 17.30. Vendar pa je  gospod Knafeljc staršem 

podal zavajajoče informacije o nepripravljenosti šole za sodelovanje, kar ravnateljica odločno 

zavrača. Ugotavljamo, da ima  gospod Knafeljc  zelo neprofesionalen in nekorekten odnos do 

šole, da širi številne neresnice in zavaja starše. Na sestanku je bila s strani staršev že dana 

pobuda, da se z gospodom Knafeljcem glede na njegov nekorekten odnos  prekine pogodba, 

vendar  pa je na predlog  ravnateljice svet staršev sprejel  naslednji  

  

sklep: organizira se sestanek  z gospodom Knafeljcem. V primeru nadaljnjega 

nekorektnega in neprofesionalnega odnosa do šole in širjenja neresnic se pogodba z njim  

prekine. 

K4 

 Pedagoginja Petra  Potočnik pove, da so se spremenili pogoji za subvencijo malice in 

kosila in da je šola zato aktualizirala in prilagodila kriterije za dodelitev subvencij za 

šolo v naravi ter tabore. Opomni, naj se vloge oddajo pravočasno. Vsaj 2 meseca pred 

predvideno šolo v naravi ipd pa je potrebno zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada. 

Predlog predstavnice sveta staršev je, da bi se prošnje za subvencije oddale v začetku 

šolskega leta in bi veljale vse leto. 

 

 Ravnateljica je prisotne seznanila z dejstvom, da je šola po zakonu  dolžna zagotavljati 

varstvo vozačem do prvega  organiziranega prevoza domov. Na naši šoli pa  

zagotavljamo varstvo tudi učencem, ki čakajo na šolske dejavnosti, kot je zdrav 

življenjski slog, posamezni krožki oz. se učenci vključijo v oddelek varstva zaradi 

kosila. Vendar pa ugotavljamo, da se varstva poslužuje vedno več učencev, ki kar v 

šoli čakajo po več ur na popoldanske dejavnosti, kot so teorija, verouk, odbojka ipd.., 

ki niso v organizaciji šole. Ti učenci bi morali  po pouku domov, saj je  

obiskovanje dodatnih, izven šolskih dejavnosti odločitev in odgovornost staršev in 

ne šole. Tako pa se dogaja, da je v varstvu iz dneva v dan več učencev, kar seveda  

vpliva na zagotavljanje discipline in kontrole nad učenci.  Zavedati se je potrebno, da 

šola skrbi za varnost in varstvo otroka v času rednega pouka  oz. razširjenega 



programa šole in da ne more prevzemati odgovornosti  še za čas, ko učenci čakajo na 

izven šolske dejavnosti. 

Sklep: apeliramo na vse starše, da za otroke, ki so po pouku  vključeni na dodatne izven 

šolske  dejavnosti, sami organizirajo prevoz, poskrbijo za otroka  in prevzamejo 

odgovornost. 

Izjemoma bo šola na podlagi pisne utemeljene prošnje  staršev  omogočila vključitev v 

varstvo tudi učencu, ki do tega ni upravičen, vendar izključno pod pogojem, da bo le ta 

spoštoval  pravila šolskega reda in navodila učiteljev. V nasprotnem primeru  se pokliče 

starše, da pridejo po učenca,  kateremu se prepove ostajanje v šoli in  v varstvu po končanem 

pouku. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri.  

Zapisnik zapisala: Sheila Sheikha Žavbi 

     

  

  

 

 

 

 

 

 


