
Svet staršev Osnovne šole Otlica 
Otlica 48  
5270 Ajdovščina 
 
 
 

ZA PI S NI K1. SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE OTLICA 
 

Kraj in datum sestanka: Otlica, 25. 9. 2012 ob 16.00. 
 
Prisotni: Dušan Prem – predsednik Sveta staršev, Alojz Bizjak, David Krapež, Barbara 
Krapež, Tadeja Podgornik, Erna Benčina, Martina Benčina, Romuald Polanc, Mateja Krapež, 
Manuela Kovšca 
Ostali prisotni: Aleksander Popit – ravnatelj 
 
Prvi sestanek Sveta staršev sklicuje ravnatelj šole in predlaga naslednji dnevni red:  

1. Poročilo o vzgojnem načrtu.  
2. Poročilo o uresničevanju LDN 2011/12. 
3. Predlog sprememb oz. sprejem novega Poslovnika Sveta staršev OŠ Otlica. 
4. Predlog nadstandardnega programa za šolsko leto 2012/13. 
5. Predstavitev LDN 2012/13. 
6. Razno. 

 
Dodatnih predlogov k dnevnemu redu ni bilo, zato je predsednik Sveta staršev gospod Dušan 
Prem dal predlog dnevnega reda na glasovanje.  
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Povzetek razprave in sklepi:  
 
1. TOČKA 
Ravnatelj je podal poročilo o vzgojnem načrtu. O vzgojnem načrtu so se v šolskem letu 

2011/2012 pogovarjali na razrednih urah, pedagoških konferencah, v šolski skupnosti učencev 

in na roditeljskih sestankih. Ugotovitve vseh so, da je vzgojni načrt dober, da ga uresničujejo 

in ni bilo predlaganih nobenih dopolnitev oziroma sprememb. Tudi sam je mnenja, da je 

vzgojni načrt dobro zastavljen in da se ga uresničuje. 

Ravnatelj je povedal, da bodo na šoli tudi v naslednjem šolskem letu uresničevali vzgojni 

načrt, se o njem pogovarjali in ga po potrebi spremenili ali dopolnili. 

 
 
 
 



2. TOČKA 
Ravnatelj je podrobno predstavil poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko obdobje 

2011/12. Po rednem inšpekcijskem nadzoru januarja 2012 je bilo potrebno v LDN vnesti 

dopolnilo o šolski prehrani.  

LDN je bil v celoti uresničen, prvič so staršem ponudili izvedbo zimske šole v naravi, ki so se 

je udeležili trije učenci skupaj z OŠ Col, dodatno je bilo izpeljano bivanje otrok vrtca v domu 

CŠOD Medved v mesecu juniju 2012.  

Ravnatelj je predstavil tudi dosežke učencev pri NPZ, ki so nadpovprečni in povedal, da so na 

šoli zelo ponosni na rezultate svojih učencev. 

 

Ravnatelj nas je še enkrat seznanil z dogodki, ki so se odvijali pred samim koncem šolskega 

leta, ko je bilo v Predlogu Zakona za uravnoteženje javnih financ predlagano, da se šole z 

manj kot devetimi oddelki iz samostojnih prekategorizirajo v podružnične. Po odzivu širše 

javnosti je Minister ta predlog umaknil in OŠ Otlica v šolskem letu 2012/2013 ostaja 

samostojna osnovna šola.  

 

Opravljenih pa je bilo kar nekaj investicij: v novembru je občina za potrebe prevoza otrok šoli 

dala v upravljanje nov kombi, obnovili smo stranišča za učence v starejšem delu stavbe, poleti 

sta bili prebeljeni obe garderobi za učence in kupljeno novo pohištvo, nabavljen je bil nov 

računalnik, računalniški program za potrebe poslovanja knjižnice, po poplavi v jeseni 2010 pa 

je bilo v avgustu 2012 urejeno odvodnjavanje. 

 
3. TOČKA 
Ravnatelj je predlagal, da se Poslovnik Sveta staršev dopolni. Po podrobnem pregledu 

poslovnika pa je predlagal, da se sprejme nov Poslovnik Sveta staršev OŠ Otlica. Predlagan 

Poslovnik so člani Sveta staršev pregledali, ga dopolnili in vnesli nekatere spremembe. 

 

Predsednik Sveta staršev da na glasovanje sprejem novega Poslovnika Sveta staršev za 

Osnovno šolo Otlica. 

 
Sklep številka 1:  

Svet staršev OŠ Otlica je soglasno sprejel nov Poslovnik. 
 
 
 
 
 



4. TOČKA 
 

Ravnatelj predstavi nadstandardni program za šolsko leto 2012/2013. Ker je v preteklih letih 

prihajalo do nekaterih pripomb s strani staršev, so razredniki na prvem roditeljskem sestanku 

nadstandardni program predstavili staršem, ki so o tem tudi podali svoje mnenje. Nekateri 

predstavniki staršev so imeli v svojih razredih kar nekaj pomislekov oz. težav pri potrjevanju 

oz. sprejetju nadstandardnega programa. Glede programa je bilo veliko različnih mnenj. 

Nekateri so s programom zadovoljni, nekateri, da je program predrag, nekateri, da je 

nepotreben. Upravni odbor Šolskega sklada je v svojem načrtu dela predvidel, da se po           

5 evrov nameni učencem za kritje dela stroškov pri najdražjih dejavnostih.  

Skupaj se odločimo, da bo šola socialno ogroženim otrokom pomagala izpeljati program 

preko sredstev šolskega sklada. Svetovalna služba šole mora pri delitvi sredstev upoštevati 

Zakon o varstvu osebnih podatkov in Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Predsednik Sveta staršev da na glasovanje potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 

2012/2013. 

 
Sklep številka 2:  

Nadstandardni program za šolsko leto 2012/13 je soglasno sprejet. 
 
5. TOČKA 
 

Ravnatelj članom Sveta staršev podrobno predstavi predlog LDN za šolsko leto 2012/2013. 

Učiteljski zbor je 19. 9. 2012 dal pozitivno mnenje k predlogu LDN. 

 

Ker ni bilo nobenih pripomb in dopolnitev k LDN, je predsednik Sveta staršev dal na 

glasovanje soglasje k LDN za šolsko leto 2012/13. 

 

Sklep številka 3:  

Svet staršev daje pozitivno soglasje k predlogu Letnega delovnega načrta OŠ Otlica za 

šolsko leto 2012/13.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 



6. TOČKA 
 

Ravnatelj seznani Svet staršev, da bo potrebno v Vzgojni načrt vnesti spremembo glede 

izrekanja vzgojnih opominov. Z 31. 8. 2012 je prenehal veljati Pravilnik o vzgojnih opominih. 

S 1. 9. 2012 se vzgojni opomini izrekajo v skladu s 60.f členom Zakona o OŠ. Spremembo 

sprejme Sveta zavoda.  

 
Razpravljali smo o objavi zapisnikov Sveta staršev. Predlog je, da se zapisniki objavijo na 

spletni strani šole in da so dostopni staršem v prostorih šole. 

 

Predsednik Sveta staršev da predlog na glasovanje. 

 

Sklep številka 4: 

 

Zapisniki sestankov Sveta šole bodo objavljeni na spletni strani šole, staršem pa bodo na 

voljo tudi v prostorih šole. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Manuela Kovšca je na pobudo staršev iz 9.a ravnatelju postavila vprašanje glede odhoda 

avtobusa v petek. Ravnatelj pojasni, da je do spremembe prišlo pretežno zaradi organizacije 

življenja in dela na šoli.  

 

Predlagali smo, da bi se sestanki in predavanja za starše pričenjali bolj pozno in ne ob 16.00, 

ker je za veliko staršev to prezgodaj.  

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.40. 
 
 
 
 
   Zapisnikar:        Predsednik Sveta staršev: 
Barbara Krapež               Dušan Prem 


