
POROČILO RAVNATELJA – februar 2014 

1. INFRASTRUKTURA 

S stani MOL-a smo dobili zagotovljena sredstva v rebalansu  finančnega  načrta za koledarsko leto 

2014 v višini 47.000 evrov, za obnovo atletske steze na Tržaški in delno sanacijo otroškega igrišča. V 

okviru tega zneska moramo odpraviti tudi nekatere tehnične nepravilnosti določene z inšpekcijskimi 

odločbami – obrnitev vratnih kril v sanitarijah,  napeljava zasilne  razsvetljave – evakuacijske poti. 

Zamenjali bodo tudi strehe na obeh objektih poleg igrišča.  

Hišnika in ostali delavci šole so v tem času uredili nov del arhiva, ureditev tehniške učilnice, barvanje 

vrat v glasbeni učilnici in sprotna popravila na obeh šolah. 

Vremenske razmere, ki so pestile vso Slovenijo so tudi nam povzročile nekaj težav. Polomilo je drevje 

na Abramovi, zato sta hišnika nevarne nalomljene veje in polomljeno drevje že požagala.  

Na pobudo staršev prvih razredov smo v garderobo namestili poličke za odlaganje oblačil.  

2. PROMETNA UREDITEV 

V mesecu januarju smo imeli na šoli sestanek glede prometne ureditve v okolici obeh šol. Sestanka so 

se udeležili: Predstavnika četrtnih skupnosti Vič in Rožnik, g. Danilo Šarič in ga. Živa Vidmar, 

predsednik sveta staršev OŠ Vič, g. Andrej Tavčar,  predstavnika Mol-a - oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet, g. David Polutnik in g. Peter Skušek,  predstavnik s PP Vič, g. Vinko Vincetič in 

ravnatelj OŠ Vič Sašo Vlah. 

Zapisnik sestanka je v prilogi. 

V mesecu februarju smo ponovno imeli sestanek glede  prometne ureditve s predstavniki MOL-a. Za 

šolo na Tržaški bodo kar se tiče kratkotrajnega parkiranja za starše narisali oziroma predlagali dve 

opciji, ki jih bomo skupaj preučili in se odločili za ustreznejšo. Vse ostale predloge pa bodo po dodatni 

preučitvi, postopoma izpolnili. 

Za enosmerni promet na Abramovi ulici bo potrebno še počakati. 

Trenutno promet v okolici obeh šol poteka po starem sistemu, zato vse starše pozivam, da se ravnajo 

po navodilih, ki so v priponki.   

3. PROJEKT PODARI MALICO 

OŠ Vič je vključena v projekt Podari malico. Enkrat na mesec nam Danu filantropija, ki skrbi za 

prejeta sredstva, ki jih starši podarite, nakaže na račun šole. Finančna sredstva se zbirajo na posebnem 

računu. Vsa prejeta sredstva, ki niso določena kateri šoli so namenjena, razdelijo med vse šole, ki so 

vključene v projekt. Pozivam vse starše, ki lahko prispevate finančna sredstva, da še naprej donirate 

namensko za učence OŠ Vič,  ki potrebujejo pomoč.  

4. VALETA 

V mesecu marcu se bo začel izvajati plesni tečaj za devetošolce. Pozivam vse starše, ki bi želeli 

zaprositi za denarno pomoč, da se oglasijo pri gospe Jasni Papler ali ravnatelju OŠ Vič. 

5. OŠ Vič v letošnjem šolskem letu deluje v smeri za pridobitev certifikata SIQ – KzP. V prilogi 

je kratko poročilo skupine KzP. 



PRILOGE: 

1. Zapisnik sestanka OŠ Vič za izboljšanje prometne varnosti v okolici obeh šol, z dne 

10.01.2014 

2. Soglasje za odhod iz PB 

3. Poročilo skupine KzP 

  



1. SESTANEK  NA OŠ VIČ ZA IZBOLJŠANJE PROMETA V OKOLICI OBEH ŠOL 

 

Prisotni: Predstavnika četrtnih skupnosti Vič in Rožnik, g. Danilo Šarič in ga. Živa Vidmar, 

predsednik sveta staršev OŠ Vič, g. Andrej Tavčar,  predstavnika Mol-a - oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet, g. David Polutnik in g. Peter Skušek,  predstavnik s PP 

Vič, g. Vinko Vincetič in ravnatelj OŠ Vič Sašo Vlah. 

 

V petek, 10. 01. 2014 smo na OŠ Vič imeli sestanek glede ureditve prometa v okolici obeh 

šol, na Tržaški cesti in Abramovi ulici.  

Obravnavani so bili naslednji predlogi: 

Okolica objekta OŠ-Vič - Tržaška:  

1. Postavitev stebričkov na obe strani uvoza in izvoza na šolsko dvorišče (preprečitev 

parkiranja na pločniku in kolesarski stezi);  

2. Postavitev snemljivih stebričkov od pločnika / Tržaška do šolskega dvorišča ob ograji 

teniškega igrišča;  

3. Odstranitev drevesa s pločnika poleg transformatorske postaje – drevo zožuje pločnik 

in znatno poslabšuje preglednost, zaradi starosti je vprašljiva njegova varnost (padanje 

vej?); Realizacija odvisna od statusa drevesa – v kolikor ni mogoča popolna 

odstranitev, je verjetno mogoča nadomestitev z mladim/manjših drevesom.  

4. Dovoliti zavijanje z Gregorinove ulice na desno na Tržaško cesto z obeh voznih 

pasov; 

5. Zarisati dodatno neprekinjeno črto na Tržaški cesti med obema pasovoma od 

gimnazije Vič do začetka ŠD Partizan (onemogočiti prehajanje z levega na desni vozni 

pas na področju izvoza iz šolskega dvorišča); 

6. Znižanje pločnika med Gimnazijo Vič in OŠ Vič – med obema dovoznima potema; 

Okolica objekta OŠ-Vič - Abramova: 

7. Ureditev enosmernega prometa na Abramovi ulici, zagotoviti dodatna parkirišča na 

vozišču ali delno na vozišču in delno na pločniku vzdolž šole. 

Druge prometno kritične točke v šolskem okolišu: 

8. Prehod preko železniške proge na Viški – predstavnika MOL sta obvestila prisotne, da 

je prehod na Viški planiran za popolno ukinitev za motorni promet v marcu 2015. Za 

kakršenkoli dogovore je potrebno vključiti predstavnike Slovenskih železnic. Ostali 

prisotni so bili nad novico presenečeni, saj se bodo prekinile ustaljene prometne poti 

znotraj šolskega okoliša, alternative pa bodo za lokalni promet zelo nepraktične. 

Vodstvo OŠ Vič v roku enega meseca skliče poseben sestanek na to temo, kamor 

povabi predstavnike SŽ in MOL-OGDP. 

9. Križišče Rožna dolina cesta II / cesta XVII. V smeri ven iz mesta je problematično 

zavijanje s Ceste II levo – proti Tržaški (kjer vsak zavijajoči ustavi ves promet v smeri 



proti zahodu). Stanje bi bilo mogoče izboljšati, če bi »obrnili« smer prometa na cesti 

IV med cestama XV in XVII – in tako omogočili, da promet proti Tržaški teče po 

Cesti IV in Cesti XVII, naravnost preko problematičnega križišča Cesta II / Cesta 

XVII. 

10. Prehodnost pločnikov Rožna dolina Cesta IV / pred Kirurškim sanatorijem. Oba 

pločnika sta v dopoldanskem času pogosto povsem neprehodna zaradi napačno 

parkiranih vozil.  

 

Točki 1 in 2 je MOL-OGDP pripravljen realizirati v času največ dveh mesecev. Točko 

8 bo vodstvo OŠ Vič realiziralo v enem mesecu. Ostale točke so naslovljene na MOL-

OGDP kot uradne pobude šole, podprte s strani prisotnih predstavnikov četrtnih 

skupnosti. MOL-OGDP preuči njihovo izvedljivost in vodstvo šole seznani z 

ugotovitvami in nadaljnjimi koraki v roku enega meseca.  

  



2.  SOGLASJE ZA ODHOD IZ PB 

V šolskem letu 2013/2014 so učitelji pridobili soglasja staršev o odhodu učencev iz 

podaljšanega bivanja. V primeru, da pride do nesporazuma med željo učenca in soglasjem 

staršev, učitelj pokliče starše, ki potrdijo ali zanikajo spremembo o odhodu. Za šolsko leto 

2014/2015 smo pripravili soglasje, ki ga bodo starši učencev prijavljenih v podaljšano 

bivanje, podpisali v začetku šolskega leta. 

 

Osnovna šola Vič 

Abramova 26, Ljubljana 

 

SOGLASJE 

o prihajanju in odhajanju v šolo brez spremstva 

 

Podpisani/podpisana (starši/zakoniti zastopnik 

otroka)____________________________________________________________ 

 

prebivališče:_________________________________________________________________ 

 

soglašam, da moj otrok (ime in 

priimek)_____________________________________________________,_______________

_ 

 

ki v šolskem letu 2014/2015 obiskuje ___________________ razred OŠ Vič, prihaja v šolo  

in odhaja iz nje brez spremstva.  

 

Moj otrok odhaja iz šole ob ________________ uri. 

 

 

 

Datum:      Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika 



3. POROČILO SKUPINE KZP 

Skupina za kakovost se je do sedaj sestala 8 krat ( v različnih sestavah: sama ali razširjena z 

vodstvom, predsednikom sveta staršev, go. Žagar, go. Dodić,... ). 

Izpostavila bi nekaj pomembnejših dejstev, ki smo jih opravile: 

1. Priprava ankete med zaposlenimi o komunikaciji 

2. Analiza ankete in predstavitev na pedagoški konferenci 

3. Sodelovanje pri pripravi vprašalnika o zadovoljstvu staršev 

4. Priprava osnutkov najrazličnejših dokumentov šole ( zapisniki, soglasja, opravičila,...) 

5. Priprava etičnega kodeksa zaposlenih 

6. Izdelava osnutka organigrama OŠ Vič na Abramovi 

7. Priprava ankete o komunikaciji za tehnični kader 

8. Predstavitev dela na pedagoški konferenci 

Prizadevamo si in pozivamo vodstvo šole, da se skupina razširi. 

Predlagamo 5 področij delovanja: Razvoj in vodenje, Projekti in razvoj zaposlenih, 

Komunikacija, Dokumentacija, Pohvale, pobude ter povezave; Skupino za področje 

komunikacije  sestavljajo dosedanji člani, ostale skupine pa je potrebno sestaviti čim prej         

( predlagano je št. sodelujočih - v gradivu za konferenco ). 

Predvidevamo, da bi lahko do konca marca določene osnutke dokumentov dale na razpravo; 

Ko bodo skupine zaživele, bomo lahko certifikat kakovosti dosegli konec prihodnjega 

šolskega leta. 

V imenu SzK: Karmen Pleteršek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDLOG SKLEPA 

 

Sklep: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 


