
4. seja sveta staršev dne 25. 04. 2018 

4. točka: Vprašanja in pobude  

 

VPRAŠANJA: 

1. Zanima me trend odločitve šole glede usode tenis igrišča ob šoli na tržaški.(1.E) 

 

Odgovor: Predvidevamo, da bo trenutno igrišče za tenis v bodoče del otroškega 

igrišča OŠ Vič.   

 

2. Zanima me kakšna je zasedenost šolskega avtobusa, ki vozi otroke v šolo na 

Tržaško. Predlagam, da ponovno naredimo še en napor glede ustavljanja 

šolskega avtobusa na Tržaški pri Malgaju. Lahko morda vi naredite anketo 

med starši glede interesa, da se avtobus ustavi tudi tu na Tržaški? zadeva bo 

še bolj aktualna v višjih razredih, ko starši nismo več obvezni vozit otroke v 

šolo. (1.E) 

 

Odgovor: Šolski avtobus je namenjen učencem šolskega okoliša OŠ Vič, ki so več 

kot 4 km oddaljeni od šole ali pa je njihova šolska pot opredeljena kot nevarna pot 

(brez pločnika in semaforja), pot do Malgaja ne spada v to kategorijo. 

 

3. Na zadnjem roditeljskem sestanku se je že pojavilo vprašanje, ali se bo pouk 

nemščine za učence, ki obiskujejo ta predmet od 4.razreda dalje, še nadaljeval. 

Ker se bliža seja sveta staršev OŠ Vič , bi vas prosila, če je možno, da bi na to 

vprašanje dobili odgovor. (6.D) 

 

Odgovor: Nemščino kot neobvezni izbirni predmet šola po učnem programu s 

strani MIZŠ ponuja učencem od 4. do 9. razreda. Kot obvezni učni predmet pa 

nemščino učenci lahko izberejo od 7. do 9. razreda. Za neobvezne in obvezne 

predmete so že vsi učenci prejeli prijavnice, razrednikom jih vrnejo najkasneje do 

petka, 20. 4. 2018. Seznam je objavljen tudi na šolski spletni strani. 

 

4. Starše zanima odgovor oz. morebitne izboljšave/rešitve na temo knjižnice – 

Tržaška. Na to temo smo govorili na zadnji seji sveta staršev. (3.B) 

Odgovor: Knjižnica na šoli na Tržaški je za učence na voljo vsak ponedeljek od 

8.00 do 15.00, ostale dni pa od 8.00 do 12.30. 

5. Vezano na vprašanje št. 4 z zadnje seje staršev; učiteljica je otroka vprašala 

za št. staršev (otrok se je spomnil samo od očeta št., nihče ni klical mame…), 

torej predvidevam da ni imela s sabo tel. št. staršev. Mislim da bi morala šola 

zagotoviti klice iz v naprej določenih št., ki jih starši lahko pokličejo nazaj.  

Kaj če bi se otroku kaj zgodilo?(3.B) 

Odgovor: Učitelji spremljevalci učencem na športnem dnevu so imeli seznam 

telefonskih številk, vendar je žal v vašem primeru prišlo do klica na napačno 

številko. V primeru, da se učencem kaj zgodi, imajo učitelji navodilo, kako 

ukrepati. Želimo si vsaj malo zaupanja. 



6. Nekaj staršev se je pritožilo nad slabo kvaliteto fotografij razreda. Kako bi 

lahko rešili omenjeni problem. (3.B) 

Odgovor: Ob koncu vsakega šolskega leta računalničar fotografira vse oddelke s 

fotoaparatom, ki ga imamo na šoli. Vse slike so za starše brezplačne. 

Ali ste kdaj obravnavali možnost izdajanja e-računov (namesto tiskanih) za 

položnice, ki jih prejmemo za malico in druge izdatke? Ali pa vsaj možnost 

vklopa trajnika za plačevanje? Na ta način bi prihranili kar nekaj papirja 

(ekološko), stroškov (poštnine) ter časa (ko starši vnašamo podatke v spletno 

banko oz plačujemo pri okencu). (1.B) 

Odgovor: Šola pošilja položnice klasično po pošti, na elektronke naslove in kot eRačun  

direktno na banko. 

Starši, ki želijo prejemati eRačun, naj naredijo prijavo na eRačun preko svojega      

bančnega programa (Klik, BankaNET, ABANET, …) in obvestijo računovodstvo šole 

na elektronski naslov: knjigovodja.osvic@osvic.si 

Prav tako imamo omogočeno plačilo položnic preko trajnika, ko starši izpolnijo obrazec 

(SEPA direktna bremenitev) in ga vrnejo v računovodstvo. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na računovodstvo na tel: 01/4228-229 ali 

na elektronki naslov: knjigovodja.osvic@osvic.si 

 

7. Starše zanima ali je selitev razredov na Tržaško nujna in ali bi se dalo 

organizirati pouk tudi brez selitve, tako da bi zdajšnji prvošolci na Abramovi 

ostali do konca OŠ na lokaciji Abramova. (1.B) 

Odgovor: Šola je z opremo in organizacijo razdeljena tako, da se učenci v tretjem 

razredu iz šole na Abramovi selijo na šolo na Tržaški. Pouk na Abramovi se za 

učence organizira na Abramovi od 1. do 9. razreda v primeru, da je v oddelku 

gibalno oviran učenec, ker je šola na Abramovi prirejena za invalide. 

8. Zakaj med izbirnimi predmeti od 7. do 9. razreda ni tudi šaha. Vem, da imajo 

ta predmet na nekaterih drugih ljubljanskih osnovnih šolah in poteka precej 

uspešno. (7.A) 

Odgovor: Za poučevanje izbirnega predmeta šah, na šoli nimamo kvalificiranega 

učitelja.  

9. Zanimajo me cene prevozov za OŠ Vič, posebej glede cene prevoza enega 

avtobusa na športnem dnevu v Tamarju, kjer je prevoznik zaračunal skupaj 

635 €, kar je sicer 3-kratnik rednih tržnih cen. Povratek iz Tamarja je bil ob 

13.30 in je šlo dejansko za poldnevni najem avtobusa. (8.B) 

Odgovor: OŠ Vič je zaradi števila učencev in posledično velikega števila prevozov 

primorana izpeljati NMV. NMV je tako za OŠ Vič, kot tudi za nekatere druge večje 

ljubljanske šole izpeljala MOL – Oddelek za javna naročila. Na podlagi javnega 

razpisa smo sklenili okvirni sporazum o izvajanju občasnih prevozov šolskih otrok. 

 

10. Učenci 8.a so 22.3. dobili možnost, da si ogledajo smučarske skoke v Planici. 

Od staršev in otrok sem do zdaj dobila že dve informaciji o tem, da je med 
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učitelji tega razreda slaba volja zaradi izpada ur, do katerega je zaradi tega 

prišlo. Morda obisk Planice ni bil ustrezno usklajen med vsemi zaposlenimi in 

prihaja zdaj do slabe volje, a dejstvo je, da so otroci od šole dobili uradno 

(pisno) soglasje v podpis in s tem možnost, da si ogledajo skoke v organizaciji 

šole. Zato se mi  torej to, da jim zdaj učitelji obisk Planice na tak ali drugačen 

način spodnašajo, zdi nesprejemljivo. Menim, da so otroci, ki so seveda prosti 

dan v Planici z veseljem izkoristili, tukaj najmanj krivi in si takega 

spodnašanja ne zaslužijo, zato bi bilo prav, da to razumejo tudi njihovi 

učitelji. (8.A) 

Odgovor: V bodoče se podobni komentarji ne bodo ponovili.  

 

POBUDE: 

1. Delovna sobote: mogoče bi lahko delovali bolj usklajeno in bi imela cela šola 

delovno soboto na isti dan, ne pa da imamo zdaj dva vikenda "zasedena", ker 

imata dva 9. razreda ločen program. (9.A) 

Odgovor: Letošnje šolsko leto je bila to izjema, saj za dva oddelka učencev devetega 

razreda ni bilo možno izpeljati kulturnega dne na isti dan. Organizator CŠOD 

Radovljica zaradi prostorske stiske lahko sprejme največ 45 učencev hkrati.   

 

2. Imam predlog, da bi na šoli ponudili interesno dejavnost FLL (first lego league), 

ki je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. Glavna tematika je reševanje 

problemov na skupno tematiko po vzoru portala Kikstarter in programiranje 

avtonomnih robotov s kockami Lego Mindstorms, ki jih Viška šola že ima. V ta 

program je vključenih več kot 80 držav po svetu. FLL je razložena spodaj: 

http://www.ossklm.si/fll/. (5.B) 

 

Odgovor: Predlog bomo preučili.  

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

     

PREDLOG SKLEPA: 

SKLEP 20180425-4: Sveta staršev OŠ Vič se je seznanil z odgovori na vprašanja in podane 

pobude.  

http://www.ossklm.si/fll/

