
5. seja sveta staršev dne13. 06. 2018  
9. točka: Vprašanja in pobude staršev 
 

1. Preverjanje delovanja avtobusov in šoferjev (7.C) 
 

Ali so avtobusi, s katerimi na izlete in ekskurzije vozijo naše otroke in delavce šole, s 

strani Policije pred vsakim odhodom posebej pregledani in ali so predvsem vozniki 

teh avtobusov preverjeni, če so morda pod vplivom alkohola in/ali prepovedanih drog 

in/ali psihoaktivnih zdravil in/ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo 

sposobnost za vožnjo (preizkus po potrebi opravljen z napravo ali s sredstvom za 

hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu tik pred odhodom na vožnjo)? 

K razmišljanju, kako je s tem na Osnovni šoli Vič, sta naju vzpodbudila dva skrajno 

zavržna dogodka iz bližnje preteklosti (april in maj 2018 - glej pripeti povezavi). 

 

ODGOVOR: 

Vozniki avtobusov, ki prevažajo naše učence na različne dneve dejavnosti so preverjeni s 

strani LPP, ki ima tudi pogodbo z našim ustanoviteljem. Policija je občasno preverjala tudi 

voznike avtobusov, kateri so vozili naše učence (v tem šolskem letu 2x – prevoz učencev 

na tekmovanje).  

 

 

2. Izvajanje interesnih dejavnosti (5.A) 
 

Izpostavila bi rada, da se interesna dejavnost: namizni tenis, ki se odvija vsako sredo 

na Abramovi, ne izvaja po programu oz. učitelj te interesne dejavnosti nenapovedano 

oz. brez predhodnega obvestila izpušča ure vadbe (to že večkrat, zadnja dva treninga 

v maju zaporedoma). Menim, da bi šola morala biti o tem obveščena (mogoče je), 

zagotovo pa niso obveščeni otroci, ki to dejavnost obiskujejo. Veselilo bi me, če bi 

otrokom nekdo od strokovnih sodelavcev šole sporočil, da dejavnost odpade, da ne 

posedajo in čakajo v garderobi zaman (ta problem je bil že izpostavljen dve leti nazaj 

za drugo interesno dejavnost, problem neobveščanja šole je ostal).  

 

      ODGOVOR:  

V primeru, da odpade interesna dejavnost zunanjih izvajalcev in nam le-ti to sporočijo, se 

obvesti učence. Vedno. Če šola s strani izvajalca ni obveščena, za to ne more nositi 

odgovornosti. 

 

3. Pohod do koseškega bajerja (5.A) 
 

Na seji sveta staršev bi vodstvo povprašali glede popolne ignorance do našega 

nestrinjanja glede izvedbe pohoda v nalivu do koseškega bajerja. Zakaj vodstvo, če 

se nanj obrnemo glede določenih težav ali nestrinjanja ne da nobenega odgovora?  

 

 

 

 

 

ODGOVOR: 

 



Dnevi dejavnosti so bili določeni in staršem predstavljeni že v začetku šolskega leta. 

Nekatere dejavnosti so pogojene z datumi, tako tudi majski pohod. Glede na vremenske 

razmere tistega dne, bi od staršev pričakovali, da poskrbijo za vremenskim razmeram 

primerno obutev in obleko svojih otrok. Za učence 5. razreda hoja do koseškega bajerja ne 

bi smela biti ovira ne glede na dež. Je pa res, da smo od nekaterih staršev prejeli pohvale, 

pričakovano od nekaterih pa nestrinjanje z aktivnostjo. 

 

4. Izpostavljenost otrok soncu (5.A) 
 

Glede sveta staršev bi rada, da se izpostavi tema glede izpostavljanja otrok soncu. 

Učitelji v podaljšanem naj zagotovijo, da bodo učenci v senci (pa čeprav je je bolj 

malo) in da se igrajo umirjene igre. Fantje na najhujši vročini in ob "kritičnih" urah 

po 12.00  ko se na sonce niti v spomladanskem času ne sme, igrajo nogomet, potem 

pa pridejo domov opečeni po obrazu, rdeči od sonca in preutrujeni. Kljub temu, da 

jim starši damo kremo za sončenje, s katero se namažejo. V šoli so jim bile razdeljene 

knjižice z nasveti o izogibanju soncu - žal pa so naši otroci v največji meri 

izpostavljeni najbolj nevarnemu soncu ravno po pouku, v šoli. Ker se s temi stvarmi 

ni za igrat, bi pač to res rada, da se tudi učitelji na nek način zavežejo, da bodo 

naredili vse, da bodo čim več v senci...  

 

ODGOVOR: 
Vsi učitelji so seznanjeni s škodljivostjo izpostavljenosti soncu. Preverjeno – učenci so na 

svežem zraku največ pol ure na dan, nato jih učitelji odpeljejo v razred. Učenci 5. razreda 

so zaradi narave njihovega urnika res na igrišču od 13.30 do 14.00. Učitelje bomo ponovno 

opozorili naj upoštevajo, da so učenci na šolskem igrišču manj časa, ko je zunaj vročina.  

 

5. Kraja skirojev, koles (1.E) 

 
Ce se prav spomnim, je bilo govora (na enem od sestankov, ali pa celo uvodni od 

podravnateljice), da kraj na šoli ni. Med pogovorom na dvorišču pa sem od dveh 

staršev slišala, da skiroji se pa zelo kradejo. Kako je s tem, so (predvsem) kolesa in 

skiroji varni na dvorišču. So primeri kraje bili kdaj prijavljeni ali ne." 

 

ODGOVOR: 

 
Skiroji in kolesa na dvorišču niso zavarovani. Jeseni je res prišlo do »zamenjave« skirojev, 

vendar se je kmalu zadeva uredila. Do sedaj nismo bili obveščeni o kraji skirojev, res pa 

je, da vsak dan kakšen skiro ostane pred šolo. 

 

 

6. Prehrana (5.B) 

 
Iz našega razreda je prišla pobuda več staršev s skupno točko-jedilnik. Kaj se dogaja 

s kvaliteto hrane/sestavin saj večina otrok v soli ne poje več kosila? 

 

ODGOVOR:  

 



V šolski kuhinji se trudimo, da pripravljamo varno, pestro, mešano in lokalno pridelano 

hrano. Izzivi na področju prehrane so veliki, saj na kvaliteten obrok vplivajo številni 

dejavniki, med njimi tudi individualna značilnost otrok, prehranjevalne navade doma in 

okolje, v katerem živimo.  

Kaj si želi učenec oz. starši? 

1. okusen obrok 

2. obrok v skladu z osebnimi preferencami 

3. trendovski obrok (brez mesa, brez glutena…) 

4. cenovno ugoden obrok. 

Pri raziskavi - tudi drugih šol, smo ugotovili, da od pripravljene hrane največ ostane 

zelenjave (75%), juhe (25%), mesa in kruha pa najmanj (10%). 

Na šoli tudi ugotavljamo, da učenci 1. in 2. razreda pojedo največ hrane in jo tudi 

pohvalijo.  

Učenci višjih razredov (5. razred), v tem obdobju prihajajo v puberteto, za katero so 

značilni tudi nezadovoljstvo s hrano in vrstniško trendovsko obnašanje. 

 

7. Glasbena šola (7.B) 

 
V tem delu Ljubljane so glasbene šola v Trnovem, na Rakovniku, na Vegovi in na OŠ 

Brezovica. Zakaj na OŠ Vič ni javno veljavnega programa glasbene šole, kot je to na 

OŠ Brezovica? 

 

ODGOVOR:  

 
Zato, ker šoli ni potrebno imeti programa glasbene šole. V šolskih prostorih pa že več let 

gostuje glasbena šola ProArte, ki poučuje učence naše šole.  

 

8. Selitev na Abramovo (2.B) 

 
Ali je predvidena selitev na Abramovo in kdo bo razredničarka? 

 

ODGOVOR: 

 
Učenci 2. B ostajajo na Abramovi, najverjetneje z isto razredničarko tudi v naslednjem 

šolskem letu. 

 

9. Upravičenost do prevoza s šolskim avtobusom (2.B) 

 
V kakšnem primeru so otroci upravičeni do prevoza s šolskim avtobusom oz. kakšno 

progo ima? Predvidevam, da bodo tretji razred res obiskovali na Tržaški in od nas 

(soseska Nova Grbina ob Cesti na Brdo) do šole je 1,3 km oz. 16 min peš (glede na 

google maps).   

 

 

 

ODGOVOR: 

 



Učenci so do šolskega prevoza upravičeni, če so od šole oddaljeni več kot 4 km ali pa je 

šolska pot označena kot nevarna pot (brez pločnika in brez semaforja). Učenci, ki stanujejo 

na Novi Grbini in ob Cesti na Brdo niso upravičeni do šolskega prevoza. 

 

 

10. Živa meja – prehod za pešce na Iga Grudna (2.B) 

 
Kaj bo šola naredila s prehodom za pešce na Iga Grudna, kjer iz avta zaradi žive 

meje vrtičkarjev vidiš otroka šele, ko že stopi na cesto? (vprašanje smo že postavili, 

pa je šola vzela na znanje). 

 

ODGOVOR: 

 
Šola je opisani problem posredovala na OGDP – MOL, vendar bo zadevo odpravil naš 

hišnik. 

 

11.  Prehrana (4.B) 

   
Hči se pritožuje, da je hrana na Tržaški pogosto hladna in da kadar je na jedilniku 

juha in pecivo ali npr. šmorn, za njih nič več ne ostane, ker imajo zadnji kosilo in 

dobre stvari pojedo učenci prej kot repete. Hči pride domov lačna. Če ne gre drugače, 

se bomo drugače organizirali in jo odjavili od šolske prehrane.  

 

ODGOVOR: 

 
Hrana pri kosilu nikakor ni hladna. Ob enolončnicah imamo domače pecivo, tudi šmorn, 

katerega bi učenci jedli v nedogled. Ker že na začetku dobijo zadostno količino šmorna, 

ne dajemo repete. Juhe pa ostanejo, ker jih sploh ne vzamejo in ne poskusijo.  

Vsekakor pa bi učenci jedli samo tisto hrano, ki jo dobro poznajo, npr. testenine in še to 

brez polivke. Verjamem, da učenka pride domov lačna, a ne po naši krivdi. 

 

12. Živa meja – prehod za pešce na Iga Grudna (4.B) 

 
Zanima me, ali je šola sporočila potrebo po odstranitvi žive meje vrtičkarjev na 

prehodu za pešce na Iga Grudna, ker je tako visoka, da otroka vidiš, šele ko stopi na 

cesto. 

 

ODGOVOR: 

 
Odgovor posredovan v vprašanju št. 10. 

 

13. Zimska šola v naravi (4.B) 

 
Zadnjič je bilo rečeno, da se nabavlja neka smučarska oprema? Torej zimska šola v 

naravi s smučanjem bo tudi v prihodnosti?  

  

 



ODGOVOR:  

 
Učenci šestega razreda imajo vsako leto zimsko šolo v naravi in tako bo tudi v bodoče. 

 

 
Sašo Vlah, ravnatelj 

 

Predlog sklepa:  
SKLEP 20180613-9: Člani Sveta staršev OŠ Vič so se seznanili z odgovori na pobude 

in vprašanja. 


