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03 POROČILO RAVNATELJA  

 

INFRASTRUKTURA 

Atletsko stezo na Tržaški so strokovnjaki pregledali, naredili sanažne odprtine s pomočjo 

vrtine, so morali ugotoviti nanos materiala pod asfaltom. Zaradi slabega nanosa, 

nepravilnega utrjevanja terena, je atletska steza začela pokati.  Imamo  zagotovilo, da je 

naša atletska steza v finančnem načrtu za leto 2014 za kompletno novo izdelavo. Zamenjali 

bodo tudi obe strehi na objektih poleg šole, saj je material še vedno iz salonitnih plošč, ki 

vsebujejo ljudem nevarni azbest. Kar se tiče igral in igrišča, kjer se učenci zadržujejo v 

popoldanskem času, pa bomo najprej pridobili mnenje arhitekta. 

Na šoli na Abramovi smo v jedilnici postavili ograjo s pomočjo katerese učenci ne prerivajo 

pred razdelilnim trakom. V prvem nadstropju smo namestili klopi pred učilnicami, učenci jih 

že pridno uporabljajo. 

 

ŠOLSKI SKLAD 

Vodstvo šole bo pozvalo vodstvo šolskega sklada, da najkasneje do 31.12.2013 pripravi 
finančno poročilo za šolsko leto 2012/13 in konkretizira program dela za 2013/14 – z 
vključitvijo finančnih podatkov (prilivi, odlivi) ter prioritet in deležev posameznih namenov 
porabe. 
 

SKUPINA KAKOVOST ZA PRIHODNOST  

Skupina je začela z aktivnostmi, ki bodo zajemale notranjo presojo. Osnutek poslovnika KZP 

je že napisan. Skupina ga proučuje,  zaposlenim bo predstavljen v mesecu decembru 2013  

in kasneje tudi staršem.  

 

PROMETNA UREDITEV 

Še vedno ostaja odprta problematika ureditve Abramove ceste. Na Mol smo poslali pobudo 

za sestanek gospodu Davidu Polutniku in čakamo termin za sestanek. 

V času govorilnih ur, roditeljskih sestankov je odprta zapornica na parkirišču, kjer starši lahko 
parkirajo, pri odhodih učencev na tabore, je odprto tudi šolsko igrišče. Za pravilno parkiranje 
staršev, ki pripeljejo svojega otroka in za red na šolskem igrišču skrbi zaposleni naše šole.  
 
Najkasneje do 31.12. bo vodstvo šole pripravilo podrobnejša navodila glede ravnanja v 
prometu v okolici obeh šolskih objektov in ga objavilo na spletni strani ter preko učiteljev 
razdelilo staršem ter poskrbelo za uveljavitev tako definiranega prometnega režima. 
 

POMOČNICA RAVNATELJA 

Na šoli na Abramovi sem dobil pomočnico gospo Ireno Grlica, ki že pridno opravlja svoje 

delo. 



 

 

KOLESARNICA 

Pri kolesarnici dnevno, poleg nameščene »kamere«, redno dežura tudi hišnik. 

 
PREVZEM UČENCEV IZ PB 
 
Vodstvo šole bo najkasneje do 31.12. pripravilo podrobna navodila, ki bodo urejala pravila 
glede samostojnega odhajanja otrok in prevzema otrok s strani pooblaščenih oseb (vključno 
z definicijo oblike pooblastila). V vseh problematičnih situacijah imajo učitelji navodilo, da 
pokličejo starše in preverijo njihovo soglasje. 
 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 

 

Predlog sklepa:  

20131119-3-1 Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 


