
Odgovori na vprašanja za 3. sejo Sveta staršev OŠ Vič – junij 2022 

1.D: 

Pozdravljeni. 

Trenutno je vprašanje iz strani staršev 1.d razreda;  

Lepo prosimo, če se obravnava tema avtobusnega prevoza otrok ob 15:00 uri za prihodnje šolsko 

leto. 

Zahvala: 

zahvalila bi se vsem učiteljicam v oddelku, ki se celo leto trudijo in svoje delo opravljajo profesionalno 

in strokovno. Hvala tudi ravnatelju za sprotno obveščanje. 

Ali menite, da je potrebno vodstvo spomniti na zgodnejši termin avtobusnega prevoza domov? 

Odgovor: Hvala za pohvale. Med organizacijo dela šole v šolskem letu 2022/2023 je tudi predlog na 

MOL za dve popoldanski vožnji šolskega avtobusa: ob 15.00 in ob 16.00. 

1.B: 

imam eno vprašanje in eno pobudo/kritiko, in sicer: 

- lansko leto je bilo govora o tem, da bo letos poleti na OŠ Vič potekalo počitniško varstvo za mlajše 

otroke. Bo to kaj realizirano? 

- in drugo (pa prosim ne poimensko, da ne izpadem kot tečen starš ;) ) – v tem letu sem precej delala 

od doma in ker smo doma res blizu šole, sem videla, kdaj so bili otroci zunaj. Naši otroci so bili na 

igrišču vsak dan max 45 minut, prej manj, po kosilu in po nalogi, pobirali smo jih potem spet noter. 

Pri drugih oddelkih je stanje enako. Vreme je že dolgo časa lepo in toplo (pa tudi če ne bi bilo), in brez 

problema bi otroci preživeli ves čas po nalogi zunaj, kjer bi jih starši tudi pobirali. Meni se zdi res 

brezveze, da morajo biti noter, ker se popoldanskim učiteljicam ne da/jih ne obvladajo/...?, pri tem 

morajo pa še precej časa noter dejansko sedeti vsak v svoji klopi. Torej, pobuda – dajmo otrokom več 

prostega časa v podaljšanem bivanju zunaj. 

Odgovor: Počitniško varstvo bo v okviru ZPM Vič potekalo od 27. 6. 2022 do 15. 7. 2022, starši boste 

učence prijavili na ZPM preko spleta in sicer od petka, 3. 6. 2022, na kar vas bom še opozoril.  Prijave 

se pobirajo do zapolnitve mest. Cena za udeleženca je okvirno 20 evrov na dan. Varstvo bo potekala 

od 7. 00 ure do 16. 15. Prijavite lahko učence od 1. do 4. razreda.  

Učenci preživljajo prosti čas na šolskem igrišču toliko kot jim dopušča njihovo dodatno popoldansko 

delo. Je pa naše vodilo, da so učenci čim več zunaj.  

2.A: 

Pozdravljeni, 

moje edino vprašanje je, ali razred naslednje leto ostaja na Abramovi, ali se seli na Tržaško. Bojda naj 

bi bilo to odvisno od št. prvošolcev. Glede na to, da je danes 25.5. in bodo čez 1 mesec že počitnice, 

me zanima, kdaj bomo s tem podatkom seznanjeni starši? Do tega trenutka nas šola o tem ni 

obvestila, pa čeprav bo to za sabo potegnilo logistično organizacijo nas staršev. 

Bi pa veliko hvalo in pohvalo namenila učiteljici Katji in res škoda, da ne gre z njimi v tretji razred. 



Odgovor: Na lokaciji Abramova ulica 26 ostanejo učenci trenutnega 2B oddelka. 

2.B: 

s strani staršev 2.b bi radi vodstvu šole posredovali pohvalo in zahvalo za učiteljico Petro Peljhan 

Zahar, za njen trud in zavzetost pri delu z našimi otroci. Tako pri pouku, kot tudi za prilagodljivost v 

času karanten in rednemu pošiljanju snovi. Hkrati tudi za njen čut za individualnost otrok ter 

skupinsko dinamiko razreda. 

Odgovor: Hvala za pohvalo, pohvala bo posredovana učiteljici. 

4.A: 

Iz 4.a razreda prihajajo sicer pohvale za učiteljico Tino Klopčič Dobrić, ki obsegajo tri sklope, če 

povzamem:  

1) odličen pristop, zavzetost in trud v času karanten nekaterih učencev z izvedbo hibridnega pouka;  

2) pohvale za delo z učenci pri pouku, veliko vloženega truda in podpore;  

3) pohvale za izvedbo tabora in zahvala za njen razumevajoč in sočuten odnos do otrok. 

Odgovor: Hvala za pohvalo, pohvala bo posredovana učiteljici. 

 

4.D: 

1.      Pohvala vodstvu šole, da so se potrudili in učencem (tudi 4.D razreda), ki jim je odpadlo 

plavanje, omogočili izvedbo plavalnega tečaja v nadomestnem terminu. 

2.      Dodatno pa bi pohvalili učiteljico Moniko Prijanovič glede teže torb. Pri prejšnji seji smo 

izpostavili problem težkih torb. Menimo, da se učiteljica Monika zelo trudi, načrtuje in so torbe 

bistveno lažje. Učenci 4.D namreč po navodilu učiteljice lahko pustijo delovne zvezke in zvezke v 

razredu, tako je torba težka samo izjemoma oziroma je velikokrat lahko lažja. 

Odgovor: Zahvaljujem se za pohvalo, pohvala bo posredovana tudi učiteljici. 

 

5.C: 

Iz 5. c imamo pohvale za razredničarko, go. Natašo Senjur. Razred deluje v veliki meri medsebojno 

povezan in sodelujoč. 

Vprašanja za šolo: 

-          Ali se res razmišlja o združevanju oz. deljenju obstoječih oddelkov 5. razredov za vstop v 6. 

razrede? 

-          Ali bodo otroci od naslednjega šolskega leta, torej od 6. razreda naprej na Abramovi ali še 

ostanejo na Tržaški? 

Odgovor: Pohvala po posredovana učiteljici. 

Prerazporejanja sedanjih oddelkov petega razreda ne predvidevamo.  

Učenci od 6. razreda naprej so na šoli na Abramovi. Hvala za pohvalo.  



 

6.A: 

Imam predlog in sicer: lepo prosim vodstvo šole, če lahko izbrišejo, očistijo neprimerne grafite na 

transformatorju (stavbi) pri šoli.  

Grafiti so sicer umetnost, samo v takšni vulgarni obliki res ne sodijo k vhodu v šolo. 

Če objekt ni v lasti šoli, naj se šola pač dogovori z lastniki, da to uredijo.   

Odgovor: Lastnik transformatorske postaje je Elektro Ljubljana in napisi bodo z njihove strani 

prepleskani. 

6.E: 

Pozdravljeni! 

Ravno, ko ste razlagali o ureditvi varne poti iz Tržaške na Abramovo, sem skočila od mize; ali mi lahko 

še enkrat na kratko poveste, kakšne so izboljšave, prosim? Kajti nas zelo tangirajo, saj imamo več 

otrok, trenutno je Alina na Tržaški in vsak dan hodi po ne-varni poti. 

In pa predlog: ko se s Sattnerjeve zavije levo na Abramovo, ki je enosmerna, sta takoj ob čisto prvem 

parkingu dva ogromna lovorikovca (ali pa oleandra, ne vem), ki sta izredno moteča za parkiranje in 

izstop iz avtomobila. Ali je možno, da šola pozove stanovalce, da ju bistveno bolj obrežejo, saj segata 

krepko čez linijo parcele? 

Hvala in lep pozdrav, 

Odgovor: Šolska pot iz Tržaške na Abramovo je varna, če učenci upoštevajo pravila obnašanja na poti. 

Pregledali bomo, kje je težava in ukrepali kolikor je v pristojnosti šole. 

6.C: 

Prosim za informacijo, kateri učitelj oziroma učiteljica bo izvajala obvezni izbirni predmet Nemščina (v 

7. razredu) v naslednjem šolskem letu. 

Glede na to, da so bili učencem nekateri izbirni predmeti predstavljeni s strani učiteljev le-teh, bi bilo 

prav, da so pri izbiri vseh predmetov učenci seznanjeni tako z izvajalcem kot z vsebino predmeta. 

Prosim tudi za informacijo, ali se lahko določen predmet (npr. Nemščina) kot obvezni izbirni predmet 

vzame tudi v naslednjem šolskem letu (kot nadaljevanje in ne spet od začetka). Katere predmete je 

možno obiskovati več kot eno leto? 

Odgovor: Obvezni izbirni predmet nemščina 1 v 7. razredu bo predvidoma poučevala učiteljica Nina 

Pintar.  

Pri tujih jezikih je predvideno, da se le ti izvajajo tri leta. V primeru, da se učenec skupini priključi 

naknadno, drugo ali tretje leto izvajanja, je obvezno preverjanje predzadnja.  

V tabeli katera je objavljena na šolski spletni strani so označeni predmeti in razred v katerem jih 

učenci lahko izberejo. 

7.D: 



"Šola ni nič naredila, ko se je pojavil problem z nadlegovanjem. Otroci so dobili v razred policaja, da 

jim je odpredaval 'nujno', pogovarjali pa se niso o tem, kar se je zgodilo. Vsaj tako mi je otrok 

povedal. Nekateri učenci pa še vedno redno težijo naokoli, motijo pouk in se jih ne ustavi.  

Morda bi bilo fino, da se uvede redna predavanja, delavnice kakšnega zunanjega ponudnika, ki se bo 

dotikal teh tem, ki jih šola pometa pod preprogo. Takega in drugačnega nasilja je vedno več in 

zaenkrat imajo otroci občutek, da morajo o tem molčati, da jih ne bi zbadali še bolj, namesto da bi o 

tem kričali in pokazali na krivca! Zdaj je nasilnež bolj zaščiten kot ostali." 

Odgovor: Šola ima ničelno toleranco do nasilja, ko ga zazna ali je o tem seznanjena. Tudi policistka, ki 

je predavala v oddelku je bila tam z razlogom, če pa ste starši to sprejeli kot nekaj »nujnega« nam je 

žal, saj je bil to samo delček programa v nizu drugih dejavnosti pri preprečevanju nasilja. Šola ukrepa 

in bo ukrepala pri kakršnemkoli nasilju je pa res, da so z rezultati preprečevanja seznanjeni vpleteni in 

ne vsak starš posebej. Na posplošeno mnenje posameznika ne morem podati odgovora. O 

enostranskem mnenju staršev, ki ne poznajo ozadja je težko razpravljati.  

 

Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil z odgovori na vprašanja 3. redne seje 

 

 


