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V obdobju po zadnji seji sveta staršev (10.06.2015) sem v vlogi predsednika sveta staršev opravil 

naslednje aktivnosti: 

1) Redni (1x – 2x mesečno) sestanki z ravnateljem glede aktualne problematike 

2) Udeležba na delavnici za izdelavo Razvojnega načrta 02.07.2015, z udeležbo zunanje svetovalke 

ge.Tatjane Žagar. Razen sicer vedno koristne izmenjave mnenj, delavnica ni pomenila kakega 

pomembnega koraka naprej. Dogovorjeno je bilo, da bo vodstvo šole v drugi polovici avgusta 

pripravilo novo – »zrelo« verzijo RN (s konkretiziranimi, prioritiziranimi in merljivimi končnimi in 

vmesnimi cilji), kar bi še omogočilo izdelavo kakovostnega LDN za leto 2015/16. Žal ta naloga 

kljub mojim večletnim prizadevanjem in ponudbami za pomoč, kljub vsakoletnim obljubam 

vodstva šole ostaja nerealizirana.  

3) ASSLOŠ: spremljanje (dokaj srdite) debate o problematiki hrupa kot enem osrednjih problemov 

osnovnih šol. Sicer ni dvoma, da je problematika hrupa ena od težav, vendar so se mnenja 

dramatično razlikovala glede potrebe po izpostavitvi te problematike kot osrednjega, 

najpomembnejšega problema, s katerim naj bi se ukvarjal in medijsko pozicioniral ASSLOŠ... 

celo tako daleč, da so posamezni razpravljalci problematizirali smiselnost ASSLOŠ, češ da se 

obnaša premalo bojevito. 

4) ZASSS: posredovanje podatkov o cenah delovnih zvezkov za pripravo letošnje raziskave 

(urejene rezultate lahko pričakujemo proti koncu koledarskega leta)... kar bo zanimiva osnova 

tudi za razpravo o delovnih gradivih na OŠ Vič v pomladanskih mesecih. 

5) Preučitev končnega Revizijskega poročila Računskega sodišča RS: Pravilnost poslovanja 

Osnovne šole Vič (http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/C6B128E924F7AA03C1257E880038D1C2), 

ki izpostavlja več nepravilnosti na področju plačevanja zaposlenih, zaposlovanja, sistematizacije 

(ki jih je sedanje vodstvo v znatni meri »podedovalo« od prejšnjih vodstev) dodatno pa na primeru 

OŠ Vič problematizira tudi nekatere splošne problematike (delovni čas učiteljev). Dosledna 

izvedba korektivnih ukrepov bo nedvomno zagotovila bolj transparentno in pravilno delovanje 

šole v prihodnje. 

6) Priprava na sejo sveta staršev (pred-najava s pozivom za pobude/vprašanja, zbiranje 

pobud/vprašanj, konsolidiranje pobud/vprašanj in posredovanje ravnatelju, usklajevalni sestanek 

z ravnateljem, urejanje gradiv za sejo in distribucija gradiv članom sveta staršev) 

 

Andrej Tavčar, 20150918 

 

Predlog sklepa 20150415-04-01: Sveta staršev se je seznanil s poročili ravnatelja, predstavnikov 

staršev v svetu šole in predsednika sveta staršev o aktivnostih med zadnjima sejama 

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/C6B128E924F7AA03C1257E880038D1C2

