
Zapisnik 3.sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 12.3.203 ob 17.00 uri v učilnici za 

angleški jezik na OŠ Šmartno v Tuhinj. 

Lista prisotnih: priložena 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Volitve članov v šolski sklad 

3. Vprašalnik v zvezi z zadovoljstvom staršev na različnih področjih 

4. Razno 

 

K 

Predsednica  sveta staršev ga. Maja Poljanšek  je predlagala dopolnitev dnevnega reda, in 

sicer s točko uvajanje drugega tujega jezika.  

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Volitve članov v šolski sklad 

3.Zgodnje poučevanje tujega jetzika 

4. Vprašalnik v zvezi z zadovoljstvom staršev na različnih področjih 

5. Razno 

 

Sklep: sprejme se  predlog spremembe dnevnega reda. 

K1 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje. 

K2 

Ga. Maja Poljanšek je   člane sveta staršev seznanila, da je potekel mandat članom 

Šolskega sklada OŠ Šmartno v  Tuhinju, zato mora svet staršev izvoliti štiri predstavnike 

staršev v Šolski sklad. Svet staršev se je strinjal, da so volitve javne.   

Sklep: svet staršev  je soglasno izvolil naslednje predstavnike v Šolski sklad OŠ 

Šmartno v Tuhinju za dobo štirih let: 

1. Aleš Tomc 

2. Uršula Lenščak 

3. Janja Urankar 

4. Darja Trebušak 

K3 



Ga. ravnateljica  je staršem predstavila namero šole, da   bi se prijavili  na razpis za 

zgodnje poučevanje tujega jezika, kar pomeni, da bi z uvajanjem angleškega jezika pričeli 

že v  prvem razredu. 

Starši so se strinjali, da je znanje  tujih jezikov v današnjem času zelo pomembno, vendar 

pa so  nekateri imeli pomisleke predvsem glede  (pre)zgodnjega uvajanja tujega jezika ter 

s tem dodatnega  obremenjevanja  učencev, skrbi pa jih tudi zahtevnost učnega načrta. 

 

K4 

Pomočnica ravnateljice je predstavila vprašalnik v zvezi z zadovoljstvom staršev na različnih 

področjih, ki so ga pripravili s strokovnimi delavci šole.  Vprašalnik bo šola dala na šolsko 

spletno stran,  kjer ga bodo starši lahko izpolnjevali v elektronski obliki, lahko pa ga bodo  

izpolnili tudi v pisni obliki in oddali  v knjižnici šole (v za to pripravljeno škatlo). 

Starši v zvezi z vprašalnikom niso imeli pripomb. 

 

K5 

- Izpostavljeno je bilo vprašanje, če je šola pozimi ob snežnih padavinah obveščena, 

kadar  šolski avtobus ne more do vseh postaj, saj se je menda dogodilo, da na Sela 

enkrat avtobus ni prišel.  

Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da nas običajno prevoznik  obvesti o tem, vedno 

pa ne – kot tudi v tem primeru na šoli nismo bili obveščeni. 

 

- Izpostavljen je bil problem slabega pluženja ceste v zgornjem Tuhinju. Pomočnica je 

pojasnila, da je za pluženje šolskih poti odgovorenOddelek za  gospodarske javne 

službe Občine Kamnik in naj vse pripombe v zvezi s tem posredujejo tudi njim. 

 

- Postavljeno je bilo vprašanje glede sofinancirana šol v naravi s strani krajevnih 

skupnosti. Pomočnica je obrazložila, da ne sofinancirajo vse KS vedno vseh ŠN, 

ampak je to različno, odvisno od sklepa KS. 

 

- Starši so izpostavili problem prečkanja ceste pri postajališču Mlinar,  ker ni prehoda za 

pešce, čeprav se na to problematiko opozarja že  dalj časa. Pomočnica je predlagala,da 

naj krajani ponovno posredujejo pobudo za namestitev prehoda za pešce na Svet za 

preventivo  in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. 

 

- Starši so izrazili zadovoljstvo nad dejstvom, da so  sedaj v proračunu občine Kamnik  

namenjena sredstva  za sanacijo PŠ Zgornji Tuhinj. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.10 uri.                                               Zapisala: Darja Krašovec  



 

 

 

 


