
VPRAŠANJA IN POBUDE – 1. SEJA SVETA STARŠEV 2017/18 

27.09.2017 

 

VPRAŠANJA 

1. Kako lahko vzpostavim "elektronsko" položnico in/ali trajnik? (7.B) 

 

Odgovor: Za trajnik dobite obrazec pri gospe Zdenki Matijašič v računovodstvu šole. 

 

2. Ali in kako se da domeniti za obročno plačilo tabora v novembru? (7.B) 

 

Odgovor: Za tovrstno plačilo pošljite pisno prošnjo na ravnatelja šole. 

  

3. Kdaj bo do konca urejena garderoba oz. odstranjena zaščitna ograja? (3.B) 

 

Odgovor: Po zagotovilu investitorja, bo garderoba na šoli na Tržaški urejena in ograja 

odstranjena do konca tega koledarskega leta. 

 

4. Kdaj bo urejena knjižnica? (3.B) 

Odgovor: Knjižnica bo urejena po končanih gradbenih delih, zasilna knjižnica je 

v prostoru kjer so nameščeni računalniki. 

5. Zakaj se otroke zadržuje v garderobi do 7.50 (dejansko se ne morejo niti preobuti, kaj 

šele umakniti ali premakniti oz. odložiti stvari). Zdaj v takem vremenu, glede na to da 

se jutranje varstvo zaključi ob 7.45 uri, bi jih lahko od takrat naprej spuščali v razrede, 

da ne stojijo na mokrem v copatih? (3.B) 

 

Odgovor: Navodilo učencem je, naj ne prihajajo v šolo pred 7.50 uri, če niso v 

jutranjem varstvu. Po končanem jutranjem varstvu, ko ni več gneče na stopnišču, 

gredo učenci iz garderobe pred učilnice. Bomo pa razmislili tudi o možnosti, da se 

učence spusti pred učilnice prej.  

 

6. Na Tržaški je zaradi zmanjšanega obsega garderobe velika gneča preden se odprejo 

vrata iz garderobe v šolo. Nekatere učiteljice odpirajo vrata že ob 7.45, druge ob 7.50. 

Če se vrata odprejo ob 7.45 uri je gneča neprimerno manjša in se otroci lahko 

normalno preobujejo. Zato predlagam, da bi se vrata iz garderobe v šolo odpirala ob 

7.45 uri. (3.D) 

Odgovor: Odgovor je pod vprašanjem št. 5. 

7. Na roditeljskem sestanku smo bili obveščeni, da se otroci po koncu interesnih 

dejavnosti ne morejo (smejo) vrniti v varstvo. Zanima nas, ali je to velja tako za 

dejavnosti, ki jih organizira šola (npr. šahovski krožek, ki se zaključi ob 15.30), ali 

samo za dejavnosti, ki jih na šoli organizirajo zunanji izvajalci. Želeli bi, da bi se 

otroci po vseh dejavnosti lahko vračali nazaj v varstvo, saj bomo na ta način otrokom 



lahko omogočili udeležbo na (več) dejavnostih. Če bo ta omejitev vračanja v varstvo 

ostala, bomo starši težko točno in pravočasno prihajali po otroke in posledično otrok 

ne bomo mogli vključiti v želene interesne dejavnosti. (2.C) 

Odgovor: Učenci se po šolskih interesnih dejavnostih vračajo v svoje skupine. 

Zunanji izvajalci bi morali učence iz razreda odpeljati in jih nato s seznamom učencev 

tudi predati dežurni učiteljici, ker se to v praksi ne dogaja, je prihajalo do zmede in 

učitelji niso imeli nadzora nad tem, kdo od učencev se je vrnil in kdo ne, zato je sklep 

učiteljskega zbora, da se učenci po interesnih dejavnostih zunanjih izvajalcev ne 

vračajo v razred. 

8. Med drugimi razredi je edini razred, ki se ga za varstvo razbije po 5 učencev, kar se po 

15.30 uri ponovno spremeni. Glede na to, da se tako obravnava zgolj 2.B nas zanima, 

ali dejansko ni nobene druge možnosti? Zaskrbljujoče je predvsem to; da niti učiteljice 

ne vedo, kje/kdaj so kateri otroci. (2.B) 

Odgovor: Žal je vsako leto tako, da se v času podaljšanega bivanja delijo določeni 

razredi. Letos je to oddelek 2. B razreda, naslednje leto bodo to učenci nekega drugega 

oddelka. Glede na majhno število odobrenih ur za čas podaljšanega bivanja, drugih 

možnosti ni. Učiteljice vedo kdaj in katere učence imajo v skupini. 

9. Enako kot v lanskem letu bi prosili, da se šahovski krožek prilagodi nogometni šoli, 

ker bi več otrok želelo hoditi na obe dejavnosti. V lanskem letu smo to na enak način 

uredili. (2.B) 

Odgovor: Iščemo najboljšo rešitev in urnik interesne dejavnosti se bo spremenil. 

10. Varstvo po dejavnostih: ne glede na dejstvo, da so v letošnjem letu dejavnosti po 15 

uri, bi vseeno prosili, če bi enako kot v lanskem letu izvajalec dejavnosti otroka 

pospremil nazaj v razred podaljšanega bivanja. (2.B) 

Odgovor: Glede na to, da so otroci vpisani v interesno dejavnost, ki jih ne izvaja šola 

se starši dogovorite z zunanjimi izvajalci.  

11. V septembru potekajo vpisi v različne šolske in obšolske dejavnosti otrok. Ker se 

na naši osnovi šoli urniki interesnih dejavnosti, ki jih izvaja šola, objavijo 

relativno pozno (danes, 20. 9 . 2017, še vedno ni objavljen urnik interesnih 

dejavnosti na Abramovi), imamo starši nemalo težav pri usklajevanju oziroma 

izbiri (terminov) šolskih in obšolskih dejavnosti, ki potekajo v prostorih naše 

šole. Glede na to, da mora šola tako z zunanjim kot internimi izvajalci dejavnosti, 

že vnaprej uskladiti urnike in lokacije (prostore) dejavnosti, in ima zato podatke o 

vseh dejavnostih, ki potekajo v prostorih šole, predlagamo, da bi zbrali podatke o 

vseh dejavnostih, ki potekajo v šolskih prostorih (ime dejavnosti, izvajalca, 

termin in lokacijo) in omogočili enoten (skupen) vpis na vse dejavnosti (po 

vzgledu druge osnove šole -

http://www.ostrnovo.si/images/stories/Natalija/Nabor_ID_2017-18.pdf), oziroma 

vsaj čim prej objavili urnik vseh interesnih dejavnosti, ki jih izvaja naša šola. 

(2.C) 

Odgovor: OŠ Vič ima s strani MOL - a dodeljenih 1040 ur za zunanje izvajalce 

interesnih dejavnosti, ki jih moramo vnesti v urnik poleg urnika interesnih 



dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji. Šola objavi urnike, ko prejmemo tudi dokončni 

urnik dejavnosti zunanjih izvajalcev in ga uskladi s potrebami šole. Zunanji 

izvajalci pa imajo določen čas, da se na MOL - u, ki jim določa ure, pritožijo. Po 

končani pritožbi, lahko dokončno sestavimo urnike.  

12. Varstvo po dejavnostih: ne glede na dejstvo, da so v letošnjem letu dejavnosti po 

15 uri, bi vseeno prosili, če bi enako kot v lanskem letu izvajalec dejavnosti 

otroka pospremil nazaj v razred podaljšanega bivanja. (2.C) 

 

Odgovor: Odgovor na vprašanje je pod vprašanjem št. 10. 

 

13. Ali je možno združiti stroške dveh ali več otrok iste družine na eno položnico in 

eno kuverto? Bi prihranili na obeh straneh. (6.B) 

 

Odgovor: Za to se dogovorite v računovodstvu šole, kjer se boste lahko 

dogovorili za zbirno položnico. 

   

POBUDE 

1. Na Tržaški je zaradi zmanjšanega obsega garderobe velika gneča preden se odprejo vrata 

iz garderobe v šolo. Nekatere učiteljice odpirajo vrata že ob 7.45, druge ob 7.50. Če se 

vrata odprejo ob 7.45 uri je gneča neprimerno manjša in se otroci lahko normalno 

preobujejo. Zato predlagam, da bi se vrata iz garderobe v šolo odpirala ob 7.45 uri. (3.D) 

 

Odgovor: Navodilo učencem je, naj ne prihajajo v šolo pred 7.50 uri, če niso v jutranjem 

varstvu. Po končanem jutranjem varstvu, ko ni več gneče na stopnišču, gredo učenci iz 

garderobe pred učilnice. Bomo pa razmislili tudi o možnosti, da se učence spusti pred učilnice 

prej.  

 

2. Želja da se tudi na Abramovi naredi stojala za skiroje. (6.B) 

 

Odgovor: Ko pridobimo sredstva s strani MOL – a, bomo dodatna stojala za skiroje 

naredili tudi na Abramovi. 

3. Pobuda je, da bi se promet v predelih, kjer morajo otroci prečkati cestišča (na poti v 

šolo in domov), čimbolj ustavil (zgled: Vodnikova cesta v Ljubljani, kjer so številne 

hitrostne ovire, omejitev hitrosti na 40 km/h, pri čemer tam vozi tudi LPP).  

Pobudi prilagam tudi korespondenco, iz katere izhaja, da je Četrtna skupnost pobudo 

že obravnavala (2014), MOL pa bi morala biti z njo seznanjena (2014), vendar nanjo 

ni odgovorila. Osebne podatke (podpis, naslov elektronske pošte, naslov in 

telefonsko številko) sem izbrisala sama. (4.C). 

Odgovor: Pobudo bomo poslali na MOL. 

4. Podaja se predlog, da se zimska šola v naravi izvede v mesecu januarju in ne 

februarju in sicer zato, ker je v februarju že visoka sezona in temu primerne cene, ker 

terminu sledijo zimske počitnice. (6.A) 



Odgovor: Ne glede na termin sezone so cene domov za nastanitvenih učencev za šole 

enake, prav tako pa je tudi z vozovnicami. 

5. Določeni izbirni predmeti se izvajajo tudi po več ur kasneje, ko se zaključi redni 

pouk. Starši  predlagajo, da se učencem za čas, ko čakajo na izbirni predmet, dodeli 

učilnica v kateri bodo lahko naredili domačo nalogo in počakali uro izbirnega 

predmeta. (6. in 7. razredi). 

 

 

Odgovor: Učenci bodo lahko domače naloge delali v učilnici številka 60. 

 

 

Ravnatelj, Sašo Vlah 

 

Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil z odgovori na vprašanja. 


