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05b) Poročilo predsednika Sveta staršev o delu po zadnji seji sveta staršev 
(21.06.2013) 
 
V poletnih mesecih smo bili na šoli kar se tiče popravil z minimalnimi finančnimi 
sredstvi zelo aktivni in uspešni.  
 
Na pobudo staršev in tudi zaposlenih že v preteklem šolskem letu smo na 
Tržaški cesti 74 prestavili zapornico – vzhodna stran, obrnili vhodna vrata tako, 
da se sedaj vrata odpirajo navzven, prebelili učilnice, zamenjali senčila v 
nekaterih učilnicah, odpravili napake na novih oknih, ki niso tesnila, počistili in 
pripravili šolo do meseca septembra. V nekaterih učilnicah so okna v zares 
slabem stanju. Mol je obveščena in čakamo na sredstva.  Na zunanjem delu smo 
prebarvali igrala, postavili novo plezalno steno na katero bomo oprijemala še 
montirali, obrezali drevesa,  čaka pa nas še ureditev atletske steze, postavitev 
mreže z goli in ureditev šolskega igrišča. Za ureditev atletske steze nam je Mol 
obljubil, da bo sredstva našel v doglednem času, za šolsko igrišče pa smo v vrsti, 
da nam odobrijo sredstva. 
Na šoli na Abramovi 26 smo v mali telovadnici popravili plezala v telovadnici, 
odstranili umivalnike na hodniku, ki niso bili več v uporabi, prebelili učilnice, 
odpravili posamezne pomanjkljivosti v učilnicah, obnovili vrata v nekaterih 
sanitarijah, preselili računovodstvo in generalno počistili šolo. Na zunanjem delu 
smo obžagali in požagali nekatera drevesa,  popravili tobogan, pokosili travo. 
Tudi na tej šoli za nekatere stvari še potrebujemo finančna sredstva s strani Mol, 
vsa večja popravila sproti beležimo in oddajamo zahtevke ustanovitelju.  
Pohvalil bi ves administrativno - tehnični kader, hišnika, čistilke, kuharice saj so 
se zares lotili dela in ga uspešno opravili.  
 
ŠOLSKI SKLAD 
Na tem področju nas čaka še nekaj dela, zato se bomo še v mesecu septembru 
sestali s člani Šolskega sklada. Dogovorili se bomo o pripravi programa šolskega 
sklada in posameznih dejavnosti, ki jih bo sklad izvajal. Do konca koledarskega 
leta bo Šolski sklad pripravil tudi finančno poročilo in ga predstavil svetu šole. 
 
SKUPINA KAKOVOST ZA PRIHODNOST  
Skupina bo začela v mesecu oktobru z aktivnostmi, ki bodo zajemale notranjo 
presojo, prenovo razvojnega načrta do januarja 2014 s ciljem in ostalimi 
aktivnostmi, da do januarja 2015 pridobimo certifikat SIQ. 
  
DISCIPLINSKA PROBLEMATIKA 
Na vsaki šoli in tudi na naši je disciplinska problematika vsekakor prisotna. V tej 
smeri izobražujemo učitelje, ki bodo  primerih, ko bo to potrebno nudili mediacijo,   
imamo razredne ure na katerih se z učenci pogovarjamo o nasilju, izobraževanje 



za učence, vsa nasilna dejanja – hujše kršitve pa bomo prijavili policiji in CSD 
Vič, ki nam je tudi že ponudil pomoč. Naš cilj je da vse vrste nasilja ustavimo.  
 
PROMETNA UREDITEV 
Kar se tiče ureditve enosmernega prometa na Abramovi ulici bomo začeli z 
aktivnostmi, za vse odhode v šole v naravi bo odprto parkirišče za starše, po 
potrebi tudi šolsko igrišče.  Obvestili bomo starše, ki imajo prvošolce na 
Abramovi, da lahko za čas oddaje svojega otroka , parkirajo na parkirišču, ki je 
namenjeno učiteljem.   
 
DOSTOPNOST UČITELJEV ( E-MAIL, GSM) 
Nekateri učitelji – razredniki so svoje elektronske naslove in tudi številko 
mobilnega telefona predstavnikom staršev že dali. Zaradi boljše obveščenosti 
bodo tudi ostali učitelji – razredniki podali izvoljenim staršem kontaktne številke 
(do konca meseca oktobra).  
 
VALETA 
Prisotni starši na roditeljskem sestanku učencev devetih razredov,  so bili 
obveščeni o možnosti prireditve valete na šoli ali zunaj nje. S pomočjo ankete, ki 
smo jo opravili je rezultat pokazal, da se polovica staršev nagiba k prireditvi na 
šoli, ostala polovica pa izven nje. S plesne šole Bolero nam bodo posredovali 
natančne podatke kako bi s pomočjo njih izpeljali valeto na šoli, s tem pa bi 
nastali okvirni stroški na učenca cca 39 EUR. V okviru zdravega življenjskega 
sloga imamo možnost brez plačnih vadbenih plesnih uric, seveda pa s tem 
nastanejo večje obremenitve za učitelje zaradi izvedbe valete. Do dokončne 
informacije glede organizacije valete, bomo prišli, ko bodo vsi starši oddali svoje 
mnenje. 
 
VIŠKI ŽABJI TEK 
V soboto, 21. 9. 2013 bo tradicionalni osmi Viški žabji tek. Starše vljudno vabim k 
sodelovanju. 
 
ŽELEZNIŠKI PREHOD – VIŠKA CESTA 
V poletnih mesecih nas je g. Darko Hanžel obvestil, da se je po sanaciji 
železniškega prehoda na Viški cesti, varnost pešcev zmanjšala. Dopis je 
posredoval tudi na MOL, le ti pa so ga napotili na SŽ. Sam sem klical na SŽ in do 
danes nisem dobil uradnega odgovora. Z odgovorom SŽ boste seznanjeni. 
 
IZBIRA POMOČNICE RAVNATELJA 
Na šoli na Abramovi smo trenutno brez pomočnice ravnatelja. Na razpisu sem že 
izbral osebo, ki ustreza razpisnim pogojem in bo svoje delo nastopila najkasneje 
do 15. 10. 2013. 
 
UREDITEV GARDEROBNIH OMARIC 
V začetku šolskega leta smo uredili nered z garderobnimi omaricami za učence 
predmetne stopnje. V vsaki garderobni omarici imajo štirje učenci svojo 



garderobo, mi pa hranimo rezervni ključ. Vsak učenec ima svoj ključ. Da se je 
vse to izpeljalo smo potrebovali malo več časa.  
 
KOLESARNICA 
Predlog nekaterih staršev na roditeljskem sestanku je bil, da se nad kolesarnico 
namesti varnostna kamera. Kamera bo nameščena do konca meseca 
septembra. 
 
IZOBRAŽEVANJE – VARNA UPORABA INTERNETA ZA UČENCE 
Izobraževanja na to temo smo že imeli.  V okviru računalniškega opismenjevanja 
bomo z izobraževanjem nadaljevali tudi v tem šolskem letu. 
 
Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 
 
 
 

Predlog sklepa: 
20130917-5-2 Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 
 
 
 

 


