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20131191-4  PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
 
NEREALIZIRANI STARI SKLEPI pred zadnjo sejo: 
 
 
SKLEP 20121127-6-1 
Svet staršev se je seznanil s Pravilnikom o pohvalah, priznanjih in nagradah na Osnovni šoli Vič 
in izraža zaskrbljenost zaradi očitno površno napisanega - nedokončanega, a sprejetega (na 
pedagoški konferenci 20.11.2012) in veljavnega pravilnika. 
Sveta staršev predlaga, da se v pravilnik vključijo tudi izvenšolske dejavnosti, ki jih posamezni 
učenec obiskuje in opozarja, da je pravilnik nedodelan z vidika vzgojnih opominov. Kriteriji in 
točkovanje pri posameznih dosežkih niso jasni. 
Delovna skupina v sestavi: Leonida Rijavec Rožanc, Jurij Osredkar in Robert Koprivec Baumhakl 
bo s šolo sodelovala pri pripravi Pravilnika o pohvalah, priznanjih in nagradah OŠ Vič, ki naj bo 
pripravljen do 15. 1. 2013. 
Stanje 20130312 – ostaja odprto 
Stanje 20130620 – ostaja odprto 
Stanje 20130917 – ostaja odprto 
Stanje 20131119 – ostaja odprto 
 
 
SKLEP 20121127-10-2: 
Svet staršev predlaga vodstvu šole, da v roku 2 mesecev pripravi predlog bolj sistematične 
ureditve ponudbe interesnih dejavnosti v drugem polletju/šolskem letu s ciljem da na šolo 
pritegnemo večji nabor ponudnikov (zlasti športnih!) interesnih dejavnosti. Zlasti za učence prve 
triade, naj se dejavnosti izvajajo zadnjo uro podaljšanega bivanja ali takoj zatem v prostorih šole 
(+ spremljava med šolama). Vodstvo šole naj v roku enega meseca dopolni pregled interesnih 
dejavnosti na spletni strani 
Stanje 20130312 – zbrati predloge staršev do 15.05., potem se – v sodelovanju s starši - pripravi 
celovita rešitev 
Stanje 20130620 - ostaja odprto 
Stanje 20130917 – ostaja odprto 
Stanje 20131119 – ostaja odprto 
 
SKLEP 20121127-10-3: 
Svet staršev predlaga vodstvu šole, da posveti še več pozornosti vprašanju problematiki fizičnega 
in psihičnega nasilja – poleg nične tolerance v primeru prijavljenih primerov ter sistematičnega 
evidentiranja vseh zaznanih kršitev (ne le izrečenih ukrepov!), tudi z vidika preventive in 
izobraževanja ter vključevanja šole v vse tovrstne razpoložljive projekte. Vodstvo šole naj pripravi 
pregled aktivnosti, ki na tem področju že potekajo in konkreten predlog (ukrepi, projekti...), kako 
intenzivirati aktivnosti na tem področju.  
Stanje 20130312: Pričakujemo večji angažma novega vodstva šole na tem področju oz. jasnejšo 
komunikacijo ciljno naravnanih aktivnosti (kdo/kaj/kdaj...merila!)- skladno z dikcijo osnovnega 
sklepa. 
Stanje 20130620 – ostaja odprto 
Stanje 20130917 – ostaja odprto 
Stanje 20131119 – ostaja odprto 
 
SKLEP 20121127-10-4: 
Svet šole staršev predlaga vodstvu šole, da pripravi podrobnejša pravila obnašanja na 
letovanjih/taborih in drugih dejavnostih, ki jih organizira šola. Jasno določena in vnaprej 



sporočena učencem in staršem morajo biti pravila glede obsega nadzora, ki ga lahko zagotavlja 
šola in navodila/odgovornost učencev glede  ravnanja v primeru nepravilnosti, kadar učitelji niso 
prisotni. Zlasti mora biti jasno opredeljena prepoved nedovoljenih substanc in predmetov in 
vodstvu letovanja/tabora dana (s strani šole in staršev) zadostna pooblastila glede preprečevanja 
in sankcioniranja kršitev. 
Stanje 20130312: glede na konkretne izkušnje (šola v naravi za 6.razrede v februarju) se 
priporočilo še ne izvaja 
Stanje 20130620 – ostaja odprto 
Stanje 20130917 – ostaja odprto 
Stanje 20131119 – ostaja odprto 
 
Seja 20130917... ni bilo sklepov, ki bi terjali spremljavo 
 
 
 
 
Predlog sklepov: 
 
SKLEP 20131119-04-01: Člani Sveta staršev so se seznanili s trenutnim stanjem starih sklepov 
in ga potrjujejo. 
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