
Zapisnika seje sveta staršev OŠ Šmartno v Tuhinju, 

ki je potekala dne 26.9.2016 ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju v učilnici za TJA . 

 

Lista prisotnih: priložena 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Konstituiranje sveta staršev 

3. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17 

4. Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 

5. Pravila šolskega reda 

6. Razno 

 

K1 in K 2 

Ravnateljica Jožica Hribar je navzoče seznanila s dejstvom, da je prejšnji  predsednici sveta 

staršev prenehal mandat  zaradi preselitve, zato mora svet staršev izvoliti novega predsednika, 

ki bo funkcijo prevzel za dve leti.   

 

Svet staršev je glasoval javno. 

 

Sklep:   Za predsednico je izvoljena  ga. Sonjo Slapnik Petek, za podpredsednika pa g. 

Jože  Sedeljšak. 

 

Ga. ravnateljica je povzela zapisnik zadnje seje sveta staršev z dne 7.6.2016. 

 

Sklep: Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju je vodenje seje prevzela nova predsednica sveta staršev, ga. Sonja Slapnik 

Petek. 

 

 

K3 

Pomočnica ravnateljice  Darja Krašovec je podala poročilo o realizaciji LDN za  šolsko leto 

2015/16. Pripomb ali dopolnitev ni bilo. 

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

2015/16. 

 

K4  

Ravnateljica Jožica Hribar je svetu staršev predstavila predlog letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2016/17.  



Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu LDN za šolsko leto 2016/17. 

 

K5 

Darja Krašovec je navzoče seznanila s postopkom aktualiziranja dokumenta Pravila šolskega 

reda OŠ Šmartno v Tuhinju  in posledično posodobitvijo Vzgojnega načrta šole ter Hišnega 

reda.  Učiteljski zbor je na podlagi strokovnega izobraževanja in priporočil  pravne službe, 

Zakona o osnovni šoli , usmeritev  ter  že obstoječe prakse pri vzgojnem  ukrepanju  analiziral 

šolske akte ter jih posodobil (krovni akt so Pravila šolskega reda, vzgojno delovanje šole pa 

podpira še Vzgojni načrt šole ter Hišni red.) Spremembe oz. dopolnitve Pravil šolskega reda se 

nanašajo predvsem na jasno opredelitev pojmov ter klasificiranje kršitev na lažje, težje in 

najtežje. Pri razvrščanju kršitev in ustreznem vzgojnem ukrepanju se  bodo sedaj učitelji 

posluževali  priloge pravilnika, ki vsebuje: seznam kršitev, postopke in ustrezne ukrepe. 

Sklep: Svet staršev  je seznanjen s aktualiziranimi Pravili šolskega reda ter ustrezno  

prilogo  dokumenta – seznam kršitev, postopkov in ukrepov ter  na to nima pripomb. 

 

K6  

- S strani staršev je bila podana pobuda, da šola ne bi več sklicevala predavanj in hkrati  

roditeljskih sestankov za vse šole hkrati  na matični šoli, saj menijo, da je tako število 

staršev preveliko, kar onemogoča  zbrano spremljanje predavateljev, hkrati pa si želijo 

starši učencev podružničnih šol imeti roditeljski sestanek na podružnični šoli. 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da so strokovna predavanja  plačljiva, zato si šola ne more 

privoščiti, da bi jih organizirala za vsako šolo posebej, ker pa želimo, da  so dostopna 

vsem staršem, vse povabimo na matično šolo. Izkušnje kažejo, da so samo predavanja 

žal zelo slabo obiskana (povprečno 20 staršev), kadar pa učitelji nadaljujejo z 

roditeljskimi sestanki ali skupnimi govorilnimi urami, je obisk staršev nekoliko boljši.  

V letošnjem primeru smo morali predavanje  združiti s prvim roditeljskim sestankom, 

saj smo bili omejeni z roki izvedbe projekta »Uživajmo v zdravju » ter udeležbo 

zunanjih gostov (zdravnik, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje). 

Menimo, da je bila tema zanimiva in  pomembna, tako za učitelje kot starše, saj podatki 

o zdravju šolarjev in mladostnikov nikakor niso spodbudni. Žal nam je,  da se je  veliko 

staršev raje zadrževalo pred šolo ali v garderobi,  kot da bi se pridružili predavanju. 

 

Sklep: Svet staršev predlaga, da se v bodoče  roditeljske sestanke, ki so združeni s 

predavanjem, organizira sledeče: za razredno stopnjo pred predavanjem in za 

predmetno stopnjo po predavanju. 

 

 

- Starši so izpostavili, da so (predvsem starši šolskih novincev) premalo seznanjeni z 

namenom in delovanjem Šolskega sklada, zato želijo, da se delovanje in namen 

Šolskega sklada bolj podrobno predstavi na 1. roditeljskih sestankih. Še enkrat pa je bilo 

poudarjeno, da so donacije v šolski sklad prostovoljne, porabo sredstev pa vsako  šolsko 

leto posebej sprejme upravni odbor šolskega sklada OŠ Šmartno v Tuhinju. 

 



- Darja Krašovec je navzoče seznanila z  celotno organizacijo šolskih prevozov, tako z 

avtobusi kot kombiji. Dejstvo je, da je celotna organizacija velik zalogaj, tako za 

izbranega prevoznika (izbere Občina Kamnik  preko javnega razpisa), kot šolo, saj je 

kar 80% učencev vozačev, relacije pa potekajo po celotni Tuhinjski dolini. Kriteriji, po 

katerih so učenci upravičeni do šolskega prevoza,   so sledeči (Zakon o osnovni šoli, 

56.člen): 

 

 da je prebivališče učenca od šole oddaljen več kot 4 km; 

 da je učenec prvošolec (ne glede na oddaljenost), v ostalih razredih pa, če pristojni 

organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na 

poti do šole; 

 učenci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega šolskega prevoza ne 

glede na oddaljenost  njihovega bivališča od osnovne šole, če je tako določeno v  

odločbi o usmeritvi. 

V mesecu septembru se vozni red  kombijev za vse šole (matična in tri podružnice)  še usklajuje 

in spreminja glede na urnike in  potrebe  učencev v skladu z možnostmi prevoznika (omejen s 

številom odobrenih voženj). 

Tudi v začetku letošnjega šolskega leta smo v tem obdobju  na šoli zaznali nekatere probleme 

pri prevozih. Nekateri starši niso zadovoljni z vrstnim redom prevoza za svojega otroka, kar 

skušamo reševati direktno s prevoznikom. Naslednja problematika, ki se pojavlja, je povezana 

z velikim  številom  predur učencev (v zadnjih letih se je predmetnik v vseh razredih povečal 

do te mere, da je šola primorana veliko dejavnosti izvajati v preduri), saj  šolski avtobus za 

predure (kombinacija z rednim prevozom) ne pelje na Sela, Snovik  in Zg. Tuhinj, ampak 

morajo učenci priti do postaje ob glavni cesti. Čeprav ta razdalja ne presega 4 km, starši 

poudarjajo, da je zjutraj še temno, kar pomeni, da je za otroke pot nevarna. Zaradi tega se 

nekateri učenci poslužujejo (neupravičeno) vožnje do postaje s šolskim kombijem, kadar je na 

njem še prostor. To pa seveda pri starših, ki se držijo pravil, povzroča razburjenje. Šola  tovrstno 

problematiko že sedaj rešuje na način, da te  učence na podlagi pisne prošnje staršev sprejme v 

jutranje varstvo vozačev (starši jih sami pripeljejo v šolo). 

 

Sklep:  

- Šola je že stopila v kontakt s prevoznikom Kam busom, pripravili bomo predlog 

za spremembo relacij vožnje avtobusov za preduro,  ter predlog posredovali 

Občini Kamnik. Glede na to, da bo sprememba vplivala na vozni red rednih 

avtobusov, lahko le to pričakujemo s prihodnjim šolskim letom. 

- Za relacije šolskih poti, kjer starši presodijo, da je udeležba otrok kot pešcev 

prenevarna, naj prošnjo za kategoriziranje poti  usmerijo na Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu. 

- Starši  in šola dajejo pobudo, da se v šolskem okolišu matične in podružničnih šol 

izgradijo pločniki ter kolesarske steze, da bodo učenci lahko varno sodelovali v 

prometu in s tem ne bo tako velikih potreb po  šolskih prevozih. 

 

- Ga. ravnateljica je staršem predstavila ponudbe interesnih dejavnosti  zunanjih 

izvajalcev (Judo klub, plesna šola, taborništvo, nogomet). 



 

Sklep:   

- Starši so se odločili, da se predstavitev omogoči plesni šoli Šin Šin. 

-  Nogometnemu klubu Kamnik se omogoči vadba enkrat tedensko – vadba je za 

učence brezplačna. 

- Judo klubi se predstavitev omogoči v mesecu oktobru 2016. 

- Taborništvu se omogoči predstavitev v petek ob 17.00 uri. 

 

 

Zapisala: Darja Krašovec                                              

 

   

Sonja Slapnik Petek, predsednica sveta staršev 


