
Odgovori na vprašanja staršev prispela po roku, ki je bil določen s starni predsednice sveta staršev 

 

1. Pozdrav, 

 

jaz sem imel nazadnje vprašanje glede tega ali bo sola zamenjala azbestno kritino na dveh 

malih objektih ob soli na Tržaški, če je sploh lastnik (tega ne vem) ali če lahko sploh kako 

vpliva na to. 

 

Morda je bilo to vprašanje že obravnavano ali pa je bilo morda predano ob zamenjavi 

predstavnika, ampak za vsak slučaj spomnim na to. 

 

Odgovor: Odgovor je v poročilu ravnatelja 

 

Posredujem komentar staršev 3.a. razreda. Kljub temu, da je rok zamujen vas lepo prosim 

vsaj za obravnavo zadrževanja otrok v garderobi. 

Lokacija  

Tržaška: 

- kaj je razlog, da učitelji zjutraj otroke zadržujejo v "garderobi" do 07:50? 

Otroci, ki so že preobuti, so se primorani drenjati in čakati v copatih ter "tacati" po mokrem, 

dokler se vrata ne odpro....!? 

Predlagam, da se otrokom ob prihodu v šolo, omogoči prost dostop v poslopje oz.  

do učilnic, saj je sedanja ureditev nesprejemljiva, nečloveška, Pomislimo kako bo v zimskem 

času, ob prvem snegu...Vodstvu šole priporočam obisk lokacije ter ogled situacije na Tržaški 

med 7:30 in 8:00 in vljudno prosim za rešitev  

- na medetažah stopnišča na Tržaški se nahajajo razni dekorativni predmeti (lesen voz, 

cvetlični lonci, ipd.), ki najbrž tja ne sodijo.Te površine morajo biti proste, če ne zaradi 

vsakodnevne prehodnosti oz. "pretočnosti" pa zagotovo zaradi požarne varnosti (za primer 

evakuacije,ipd...) 

-  na desni strani celotnega stopnišča predlagam namestitev stenskega držala, ki bo v veliko 

pomoč pri hoji po stopnicah,sedaj se namreč dogaja, da  "promet" na stopnišču (gor in dol) 

poteka po tisti strani kjer držalo že obstaja in prihaja do nepotrebnih nerodnih situacij, gneče, 

zastojev ipd. 



  

Odgovor:  Pravila Šolskega reda določajo, da učenci od 1. do 9. razreda pridejo v šolo 

pravočasno in največ 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa ali 

druge dejavnosti v okviru šole… Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure 

pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces…. 

 

Področje varnosti pri delu za šolo opravlja podjetje Borštnar, d.o.o., na šoli se izvaja 

vsakoletna vaja evakuacije, kjer nam gasilska brigada poda oceno o poteku evakuacije, 

napakah, izboljšavah… Do sedaj ni bilo pripomb ne s strani podjetja Borštnar, d.o.o. niti s 

strani gasilske brigade, panoji in ostala dekoracija ostaja na podestih. 

 

Šola poskrbi, da imajo učenci za prehajanje iz nadstropja v nadstropje dovolj časa, učence 

navajamo, da se samozaščitno obnašajo in skrbijo za svojo varnost. Tako starši kot šola 

moramo poskrbeti, da bo znal otrok odreagirati tudi v nepredvidenih situacijah. Učenci vedo, 

da upoštevajo desno pravilo. Če pravila upoštevajo, do zastojev ne prihaja. 

 

 Sama dodajam še naslednje: 

·         Vodstvo šole se je odločilo, da zunanje ponudnike interesnih dejavnosti omeji na 

popoldansko uro. Tako je večina športnih aktivnosti sedaj prestavljenih na 16.00 ali kasneje. 

V zameno, pa šola ne ponuja praktično nobenih športnih aktivnosti v času podaljšanega 

bivanja. Konkretno tretji razredi imajo v času podaljšanega bivanja na voljo le nogomet. 

Torej, deklice, tiste ki jih nogomet ne zanima nimajo nobene športne aktivnosti v času 

podaljšanega bivanja. Po urah sedenja pri pouku, torej edina opcija za tretji razred: sedenje 

še naprej do 16-e ure (še posebej velja to za zimski čas, ko bodo odhodi na igrišče nekoliko 

omejeni). Skrajno neprimerno, ko pa vsi tako ponavljamo, kako je šport za naše otroke 

pomemben. 

Odgovor: Šola se ni sama odločila, kdaj bodo s  svojim programom pričeli zunanji izvajalci. 

Zunanjim ponudnikom število ur določi ustanovitelj MOL, s programom na šoli pa lahko 

pričnejo šele takrat, ko šola za svoj redni vzgojno-izobraževalni proces šolskih prostorov ne 

zaseda več. Najvažnejši je redni pouk in nato interesne dejavnosti. 

Vsebina šolskih interesnih dejavnosti je odvisna od usposobljenosti določenih mentorjev in od 

njihove pripravljenosti za dodatno delo z učenci, ki pa ni obvezno, tako šola ponuja vsebine, 

kjer so mentorji strokovno usposobljeni vsak na svojem področju. 

 

 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 


