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INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

V mesecu decembru 2014 smo dobili s strani Inšpektorata RS za šolstvo in šport obvestilo, da je 

bila podana prijava zaradi nepravilne razrešitve predstavnice staršev v Svetu šole OŠ Vič. Prav tako 

je potekal tudi inšpekcijski postopek za pedagoška delavca. Oba inšpekcijska postopka na OŠ Vič 

se ustavita. 

 

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB 

Želim opozoriti na postopnost reševanja težav kadar do njih pride. Torej problem, težavo, najprej 

javite dotičnemu učitelju, kasneje razredniku, v kolikor se težava ne reši se obrnite na šolsko 

svetovalno službo, v kolikor v doglednem času ni odgovora se obrnite na  pomočnici in šele nato na 

ravnatelja – če z odgovori ali storjenim niste zadovoljni se obrnite  na deset člansko pritožbeno 

komisijo, ki je bila potrjena na Svetu OŠ Vič v mesecu marcu 2015, kamor se starši tudi lahko 

pritožite. Slednja inštitucija je Inšpektorat za šolstvo in šport RS. Pogoj za pritožbo na inšpekcijo 

naj bodo priloženi odgovori od prej naštetih strokovnih delavcev in komisije. Inšpekcija bi se tako 

precej razbremenila, ob pritožbi pa bi že prejela potrebno dokumentacijo. 

 

CELOLETNI STROŠKOVNIK 

V prilogi pod točko 4 smo prestavili celoletne stroške v posameznik razredih, ki jih plačate starši. V 

okvirnem stroškovniku so zajeti vsi dnevi dejavnosti, tabori oziroma šole v naravi. 

 

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Trenutno beležimo 13 vzgojnih opominov, kar je v primerjavi z lanskim letom za dva več. Še vedno 

delamo na preventivi vzgoje. V prejšnjem mesecu smo imeli resni fizični konflikt dveh učencev.  

Oba sta sicer dobila vzgojni ukrep, vendar smo ob tem dogodku dodatno spoznali kako pomembno 

je, da so zaposleni primerno usposobljeni za nudenje prve pomoči. Zato smo prijavili večje število 

zaposlenih na tečaj za nudenje prve pomoči. Zaživela je tudi skupina za mediacijo glavni 

mediatorki pa sta učiteljici Brigita Uršič in Andreja Kocen, ki sta v letu 2013 opravili enoletno 

izobraževanje mediacije na Inštitutu za mediacijo Concordia in si pridobili  certifikata - naziv 

mediatorja in šolskega mediatorja. V skupino, ki se izobražuje za vrstniškega mediatorja je 

vključenih 8 učencev in sicer 3 dečki in 5 deklet iz 6. in 7. razredov. Učno uro imajo 1- krat 

tedensko, trajanje izobraževanja pa je  40 ur. Glavni cilj izobraževanja je naučiti udeležence 

razumevanj, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij. Usposobiti 

udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki. 



 

 

VZGOJNI NAČRT IN RAZVOJNI NAČRT 

V mesecu januarju 2015 smo se sestali s predstavniki staršev, ki so bili določeni za področje 

vzgojnega načrta. Dodatnih predlogov s strani staršev ni bilo, vendar je skupina KzP OŠ Vič zopet 

pregledala vzgojni načrt in ga bo prilagodila oziroma skrajšala, podobno kot imamo že izdelan VN 

v sliki in besedi. Oba dokumenta vzgojni in razvojni načrt sta v prenovi saj jih je potrebno sprejeti 

pred potrditvijo novega LDN za šolsko leto 2015/16. 

 

 

PROMETNA UREDITEV 

S strani MOL smo prejeli odgovore za prometno ureditev v okolici obeh šol. Za šolo na Abramovi 

bo prometna ureditev ostala nespremenjena, na Tržaški pa bodo odstranili moteče drevo katerega 

korenine so resno načele asfalt, namestili bodo količke na pločniku, znižali pločnik med obema 

šolama, ostali predlogi, ki smo jih predlagali pa niso bili upoštevani. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Ljubljana, 9. 4. 2015 

 

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

 


