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10) VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV (z odgovori vodstva šole) 

4C... SHRANJEVANJE SKIROJEV / TRŽAŠKA 

Zakaj imajo otroci na Tržaški skiroje med poukom spravljene zunaj, med obema vhodoma v šolo? 

Razumemo, da je v garderobi gneča, a preden so se skiroji preselili ven, bi morala biti pripravljena 

ustrezna rešitev. Mogoče bi lahko uredili prostor pri vhodu v šolo na levi strani, kjer je trenutno 

pult. Kamera, ki je nameščena pred šolo, ne sme biti pojasnilo za varnost skirojev, saj je to zelo 

slabo zagotovilo proti kraji - če nepridiprava ne vidiš v obraz (kar ga v večini primerov najbrž ne, 

saj so zverzirani), si s posnetkom oz. sliko ne moreš nič pomagati. Precej lažje je na hitro vzeti skiro 

kot kolo, saj moraš pri kolesu rešiti še ključavnico. Trenutno verjetno ni najbolj vabljiv čas za 

odtujitev skirojev, bo pa najbrž pomlad aktualna sezona za kaj takšnega - na to pa ne kaže čakati.  

 

Odgovor: 

V 5. členu Pravil šolskega reda OŠ Vič je zapisano…«Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je 

z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan. Če učenec v šolo pride z rolko ali prikotalka mora imeti s 

seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole.« 

Kljub temu smo učencem zagotovili, da skiroje lahko pustijo na za to določenem mestu med obema 

zgradbama.  Bomo pa do pomladi namestili vrata med zgradbama tako, bo odtujitev skirojev 

onemogočena. 

Hkrati pa pozivam starše katerih otroci v šolo prihajajo s kolesi, rolerji ali skiroji, da poskrbijo za 

varnost  (čelada, ščitniki). 

 

5B…. PARKIRANJE / TRŽAŠKA  

Prejšnji teden, ko smo imeli močnejše padavine, se je ustavljanje in »pobiranje otrok iz šole« na 

Tržaški izkazalo še kako nevarno. Večkrat se je zgodilo, da smo zaradi močnega deževja z 

avtomobili stali na Tržaški cesti več kot 20 minut, predno smo lahko zapeljali na dvorišče šole, in 

zaradi izredno slabe vidljivosti je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo lahko prišlo do verižnega 

trčenja. Do problema pride predvsem v času, ko prihaja največ staršev po svoje otroke, torej nekje 

med 14:30 in 16:00 uro, zlasti takrat, ko je zelo slabo vreme. »Vozači«, ki se pripeljemo od daleč 

otroke MORAMO priti iskat z avtom. Seveda ne bi bilo treba avtomobilov puščati tik pred vhodom 

v šolo, vendar 1) v bližini šole ni nikjer primernega parkirišča in 2) spet poudarjava, da imava v 

mislih predvsem deževne dni, ko nihče od staršev ne želi, da je otrok do vratu premočen… Povsem 



razumeva stališče učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli glede njihovega parkiranja na za to 

namenjenem parkirišču pri šoli. Tudi nikakor ne pričakujeva, da nam bodo velikodušno odstopili 

svoje parkirišče za dvižno rampo. Želiva le predlagati, da bi vsaj v tistih dneh, ko so podobne 

izredne vremenske razmere, tudi staršem omogočili, da se lahko parkira oz. tistih nekaj minut ustavi 

na parkirišču, ki je sicer namenjeno zgolj za parkiranje osebnih vozil za zaposlene. Šolsko igrišče je 

v času močnejših padavin tako ali tako prazno in s tem varnost otrok ne bi bila popolnoma nič 

ogrožena, definitivno pa bi se povečala varnost na glavni cesti. Torej najino vprašanje je: ali obstaja 

možnost, da bi v času, ko prihaja največ staršev po svoje otroke, nekje med 14:30 in 16:00 uro, 

zlasti ob slabem vremenu, lahko bilo odprto parkirišče pred šolo, ki je sicer namenjeno za 

zaposlene? Lahko bi v tem času bil n.pr. na parkirišču prisoten tudi hišnik, ki bi skrbel, da se 

nobeno vozilo ne bi zadržalo več kot nekaj minut (zgolj ideja)… Mi kot »vozači« se s problemom 

ustavljanja na tako prometni dvopasovnici kot je Tržaška mnogokrat srečujemo z veliko »prometno 

nevarnostjo«, ko pridemo iskat otroka v šolo; saj ne živimo v bližini in zato nimamo nikjer 

primernega parkirnega mesta za ustavljanje z avtom. Zanima naju ali bomo tudi v tem primeru 

čakali toliko časa, dokler se ne zgodi kakšna tragična nesreča, predno nas bo končno srečal 

razum!!?  Ena od rešitev bi bila seveda tudi ta, da pokličemo svojega otroka po mobitelu in bi s tem 

mogoče skrajšali čakalni čas; vendar sva pristaša tega, da če otrok še nima velike želje po mobitelu, 

ga sama tudi ne bova potiskala v ta nori mobilni svet, in na ta način reševanje tovrstnih problemov 

prepustila zgolj mobilnim napravam.  

Odgovor: 

Zapornico na Tržaški bomo ob nepredvidenih vremenskih razmerah dvignili, vendar pa starši ne 

smejo parkirati na igrišču kljub temu, da na igrišču ni učencev, saj ne smejo z avtomobili čez 

tekaško stezo. 

  

6B… ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ZA 6. RAZREDE –REZERVNI SCENARIJ  

Ali šola razmišlja o rezervnem scenariju zimske šole v naravi za učence 6. Razredov, če se 

dobronamerni načrti mariborske občine glede reševanja pohorskega smučišča pred stečajem ne 

bodo pozitivno iztekli. Tokrat ne govorimo o neugodnih snežnih razmerah, kot smo jim bili priče v 

preteklem šolskem letu (in se je šola v naravi vseeno dobro iztekla), ampak za realno možnost 

nedelovanja smučišča, o kateri se lahko razmišlja tudi vnaprej.  

Odgovor: 

http://n.pr/


Šola ima pripravljen rezervni scenarij zimske šole v naravi. V primeru, da se Mariborskem Pohorju 

ne bo dalo organizirati zimske šole v naravi,  jo bomo izvedli v Kranjski Gori. Starši bodo o tem 

pravočasno obveščeni. 

 

9B… (CELOVIT) STROŠKOVNIK ŠOLANJA  

Zakaj OŠ Vič staršem ne predstavi stroškovnika za dneve dejavnosti v tekočem letu?  Praksa po 

drugih šolah je takšna, da starši dobijo okvirno ceno, tudi na gimnazijah je stroškovnik predstavljen.  

Odgovor: 

Stroškovnik za šolsko leto 2015/16, bomo predstavili v mesecu maju 2014 skupaj s programom 

nadstandarda,  vendar bodo to le okvirne cene.  

 

9.B… VALETA – REGULARNOST ANKETE  

kako je z izidom ankete o izvedbi valete? In kako je bilo poskrbljeno za regularnost glasovanja in 

preštevanja glasov?  

Odgovor: 

Vse prijavnice z odgovori staršev in njihovimi podpisi so shranili razredniki. Na seji sveta staršev 

lahko starši sami preverijo glasovnice in jih preštejejo, če nimajo zaupanja v učitelje, da je štetje 

potekalo regularno. 

Rezultati: 

VALETA  

9.A 

    

VALETA  9.B 

   Cankarjev 

dom Šola 

Ne gre na 

valeto SKUPAJ 

 

Cankarjev 

dom Šola 

Ne gre na 

valeto SKUPAJ 

23 4 0 27 

 

7 19 1 27 

85,185 14,815 0 100 

 

25,925 70,37 3,703 100 

         

         

VALETA  9.C 

    

VALETA  

9.D 

   Cankarjev 

dom Šola 

Ne gre na 

valeto SKUPAJ 

 

Cankarjev 

dom Šola 

Ne gre na 

valeto SKUPAJ 



25 1 1 27 

 

24 2 2 28 

92,59 3,703 3,703 100 

 

85,72 7,14 7,14 100 

         

         VALETA  9. 

SKUPNO 

        Cankarjev 

dom Šola 

Ne gre na 

valeto SKUPAJ 

     79 26 4 109 

     72,47 23,86 3,67 100 

      

 

4A… PREPREČEVANJE MOBINGA  

Vodstvo šole in učitelji precej časa namenjajo odkrivanju in preprečevanju fizičnega nasilja (v 

glavnem medvrstniškega) v šoli, ker se mi zdi zelo koristno. Nenazadnje smo bili s strani 

razredničarke na prvem roditeljskem sestanku obveščeni, da se je prvi primer nasilja med dvema 

učencema v razredu takoj reševal z mediacijo (!). Moje vprašanje gre v smer odkrivanja in 

preprečevanja medvrstniškega mobinga. Ali se šola s tem sploh kaj ukvarja? Ali te anomalije 

odkriva in ustrezno preprečuje?  

Odgovor: 

V ravnateljem poročilu je vedno zajeto področje vzgojne problematike, zato nam prosim pošiljajte 

konkretna vprašanja za določene primere.  

Zelo velik poudarek je na preventivi vzgojne problematike. Redno spremljamo vzgojno 

problematiko, manjše spore rešujemo sproti, v tem šolskem letu do sedaj ni bilo večjih kršitev. 

Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna služba zaznane težave 

rešuje sproti. Pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

Prav tako se šola s preprečevanjem nasilja ukvarja vsakodnevno. Preprečevanje fizičnega in 

psihičnega nasilja izvajajo učitelji, šolska svetovalna služba in usposobljeni mediatorki.  

 

4A… (NE)UDELEŽBA NA KOŠARKAŠKIH TEKMOVANJIH  

Na ravni Ljubljane potekajo košarkarska prvenstva osnovnih šol za starejše in tudi mlajše učence in 

učenke. Kot opažam, med udeleženkami ni OŠ Vič. Ob tem, da je kar precej otrok udeleženih na 

interesni dejavnosti košarke (v organizaciji Uniona Olimpije), me zanima zakaj se ne prijavi šola za 



sodelovanje na tovrstnih tekmovanjih? Kdo in kdaj mora poskrbeti za to? 

 

Odgovor: 

V letošnjem šolskem letu se na razpis nismo prijavili in nimamo tekmovalne pravice. V naslednjem 

šolskem letu bomo za tovrstne razpise zadolžili športnega pedagoga v sodelovanju z trenerjem KK 

Olimpija. 

 

3A… POBUDA ZA PROFESIONALNO FOTOGRAFIRANJE ŠOLARJEV  

Podajam pobudo svetu staršev OŠ Viè. V naši šoli trenutno nimamo organiziranega profesionalnega 

fotografiranja (enkrat letno) naših šolarjev. Vodstvo šole, do sedaj temu ni bilo naklonjeno in 

tovrstne ponudbe starši nismo imeli. Svetu staršev predlagam, da opravi razpravo na temo izbire 

profesionalnega podjetja za izvedbo skupinskega fotografiranja naših šolarjev in preveri ali smo 

starši temu naklonjeni.  

Obrazložitev pobude:  

V vrtcu Vrhovci smo imeli odlièno organizirano vsakoletno fotografiranje naših otrok v veliko 

zadovoljstvo staršev. Zunanje podjetje je opravilo fotografiranje in nam v nakup ponudilo cenovno 

razliène formate in komplete slik. Ponudba je bila prostovoljna in brez prisile. Vsak starš je izbral 

po svoji meri prilagojeno ponudbo ali pa preprosto ponudbo ignoriral.Verjamem, da je možnost 

izbire vedno dobrodošla in preprièan sem, da bi tovrstno možnost marsikateri starš z veseljem 

»zagrabil«.    

Za lažje odloèanje kaj sprejem take pobude cenovno pomeni za družinski proraèun sem angažiral 

svojega košarkarskega kolega, ki dela v enem izmed podjetij, ki se ukvarjajos fotografiranjem otrok 

v šolah in vrtcih. Priskrbel mi je ponudbo njihovega podjetja s cenikom storitev in dodal vzorce 

fotografij (le-te imam doma in jih lahko prinesem na vpogled). V primeru zanimanja lahko kolega 

tudi Svetu staršev v petih minutah razloži kaj konkretno se skriva za posameznim opisom storitve. 

Povsem informativno in brez obveznosti.  

Naj poudarim, da gre zgolj za eno izmed podjetij, ki ponuja tovrstne storitve. V kolikor bi se 

odloèili, da se tovrstna fotografiranja uvedejo,predlagam, da starši pridobimo nekaj ponudb (vsaj 

tri), Svet staršev pa ob odobritvi vodstva šole izbere najboljšega ponudnika.  

CENIK ENEGA IZMED PONUDNIKOV FOTOGRAFIRANJA  

1.        Skupinska fotografija (dvojna mapa, dve fotografiji, resna in vesela; 18x46cm)     2,5€  

2.        Skupinska fotografija (trojna mapa, tri fotografije, resna vesela, punce/fantje)      4,5€  



3.        Generacija (za devete razrede z uèitelji, 30x40cm)                                6,0€  

4.        Mega portret (barvni portret 20x25cm, èrnobeli portret 25x32cm, 4x barvne fotografije za 

biometriène dokumente, 4x barvne fotografije »za v denarnico«, magnet)        8,0€      

Odgovor: 

Šola poskrbi za vsakoletno brezplačno fotografiranje učencev. Pobuda je trenutno naslovljena na 

Svet staršev OŠ Vič. V kolikor se boste odločili za spremembo fotografiranja smo pripravljeni 

prisluhniti. 

3.A…GARDEROBA / ABRAMOVA (nižja stopnja)  

Kaj bo vodstvo šole storilo glede garderobe na nižji stopnji na Abramovi? Vidi se da se opravljajo 

dela, predvidevam da zaradi povečanja varnosti- preprečevanja odtujitev predmetov.  

 

Garderobo na nižji stopnji z letošnjim šolskim letom zaklepamo, tako v času pouka kot med 

podaljšanim bivanjem v izogib odtujevanju predmetov. Dela, ki potekajo v garderobi bodo 

prispevala k lepšemu izgledu garderobe in hodnika, obenem pa bo stena služila kot razstavni 

prostor, saj učiteljice želijo imeti več prostora za razstavljanje likovnih izdelkov učencev 1. 

razredov. 

 

Odgovor:  

3A... PODALJŠANO BIVANJE - OBLEKA OTROK  

Pred časom, na zelo mrzel dan (res jih ni bilo veliko, pa vseeno), smo prišli po otroka v podaljšano 

bivanje, in bili neprijetno presenečeni, ker so otroci bili zunaj v samih majčkah, nekateri celo v 

kratkih rokavih. Na dvorišču je bil učitelj Benjamin Medved ovit v bundo!! Predvidevam, da je 

učitelj tam zato, da otroke opozori in skrbi, da so zunaj, pod njegovim varstvom, oblečeni 

vremenskim razmeram primerno. Lahko verjamete, da temu ni bilo tako, hkrati pa njega osebno 

zaradi presenečenosti in trenutne jeze nismo opozorili takrat. Želel bi da se na to temo opravi 

pogovor, da se te stvari ne bodo ponavljale.  

Odgovor: 

Učenci gredo na igrišče primerno oblečeni. Učitelj med samim spremstvom učencev miruje, zato je 

tudi temu primerno oblečen. Učencem, ki se na igrišču gibajo postane vroče, zato slečejo 

posamezne sloje oblačil, po končanih dejavnostih pa jih zopet oblečejo. 



 

 

3A... MEŠANJE RAZREDOV PRIHODNJE LETO  

Na prejšnji seji se je odprla debata o tem, starše zanima kako je sedaj s tem.  

Odgovor: 

Oblikovanje  oddelkov se opravi takrat, ko so za to izpolnjeni določeni pogoji, npr., če se zmanjša 

skupno število učencev v oddelkih ali pa na predlog strokovnih delavcev v primeru učnih in 

vzgojnih posebnosti v nekaterih oddelkih. Z novim oblikovanjem dobimo enakomernejšo 

razporeditev.  Učiteljski zbor je sprejel sklep, da se ob zaključku 2. razreda izvede novo oblikovanje 

zato, ker učenci nadaljujejo šolanje v eni stavbi. Postopek izvedemo do konca šolskega leta. O tem 

vas bomo dovolj zgodaj obvestili. 

 

7B... SKUPNA NABAVA UČNIH PRIPOMOČKOV (likovni pouk)  

Letos je v sedmem razredu učiteljica pri likovni določila, da potrebujejo barvne tuše (rdeč, zelen, 

moder). Naši fantje tega niti še ne vedo, ker je povedala samo puncam, ko so imeli eno uro 

nadomeščanje. Hec je v tem, da teh tušev v običajni trgovini sploh niso dobavljivi (večji DZS-ji, 

MK, dvomim, da sem imela samo jaz to smolo …), imajo jih samo v specializiranih trgovinah –

Levček, Antus, Rayher, jaz sem jih dobila za 4,78 EUR na kos, so pa bili tudi kompleti po 6/8 tušev 

za 15 EUR. Ne rečem, da se jih ne da dobiti ceneje (po spletu ali kje drugje), ampak a moramo res 

celo Ljubljano preletat zaradi ene par tušev? In potem bodo te tuše rabili (mogoče) 2 uri.  

Zdi se mi nesmiselno, da na eni strani šola klesti stroške, potem pa pri likovni povzroči dodatne, če 

ne cello nepotrebne stroške. Če res ne morejo brez teh pripomočkov, predlagam, naj takšne ekstra 

zadeve nabavi učiteljica za cel razred in naj jih skupaj porabijo, stroške pa naj plačajo učiteljici ali 

pa po položnici.”  

 

Odgovor: 

Želimo vam pojasniti, da je kar nekaj tako vsebinskih kot tudi čisto organizacijskih razlogov za 

nastalo situacijo v zvezi nabave šolskih potrebščin za predmet likovna umetnost. 

Že ob koncu šolskega leta bi morali prejeti  seznam učbenikov kot tudi šolskih potrebščin. Pri tem 

želimo poudariti, da smo za predmet likovna umetnost poskušali najti najcenejše potrebščine. 



Predvsem nismo predlagali nabave učbenika in delovnega zvezka, ki predstavljata največji del 

stroškov. Za nabavo treh tušev v treh osnovnih barvah smo želeli, da naredimo z učenci čim več v 

različnih tehnikah. Tri barve so določene kot minimum pri tem pa je osnovno vodilo, da z manj 

potrebščinami poskušamo skupaj z učenci narediti enako ali več. Uporabo barvnih tušev načrtujemo 

za več let . Glino, barvo za globoki, visoki in ploski tisk,  material za matrice, pa tudi druge 

materiale nabavi šola. 

 

7B... OBJAVA CELOTNIH SEZNAMOV ŠOLSKIH POTREBŠČIN PO RAZREDIH  

Predlagam, da bi naslednje leto na spletnih straneh šole objavili celotne sezname šolskih potrebščin 

po razredih in ne ločeno, kot je to bilo letos.  

http://www.osvic.si/cms/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=43&limitstart=

10  

Letos so bili seznami objavljeni po sledečem sistemu:  

1.       Učbeniki 1,2,3,4,5,6,7,8,9 razred  

2.       DZ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 razred  

3.       Ostale potrebščine 1,2,3,4,5,6,7,8,9 razred  

Staršem bi bilo lažje in bolj pregledno, če bi bili seznami objavljeni po tem vzoru: 

http://www.osdobova.si/joomla/seznam-potrebscin.html  

Torej za posamezen razred, vse na enem mestu. Ravno tako predlagam, da se naredi posebna 

rubrika, do katere lahko dostopamo z enim klikom 

Odgovor: 

 Za naslednje šolsko leto bomo pripravili seznam po danem predlogu. 

6A – Govorilne ure 

6A – GOVORILNE URE 

»Imam pripombo na govorilne ure, ki so potekale prejšnji četrtek. Porabila sem natanko 30 minut za 

iskanje učiteljice za Angleščino, ki je na koncu nisem našla. Največja ironija pa je ta, da je tudi 

pomočnica ravnatelja in njene sodelavke niso našle. Tudi seznam ki je bil obešen v avli je bil 

napačen. Prosim, da šola upošteva, da smo na šolo prišli novi starši, ki se še ne znajdemo in prosim, 

da se popravi seznam v avli. Hvala in lep pozdrav.« 

Odgovor:  

http://www.osvic.si/cms/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=43&limitstart=10
http://www.osvic.si/cms/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=43&limitstart=10
http://www.osdobova.si/joomla/seznam-potrebscin.html


Razpored za govorilne ure in roditeljske sestanke je oblikovan v mesecu avgustu. Res je prišlo pri 

novembrskih govorilnih urah do opisanega zapleta. Dve izmed učiteljic sta se dogovorili, da 

zamenjata učilnico in o tem nista obvestili ne ravnatelja kot tudi ne pomočnice ravnatelja, ki bi 

spremembo vnesla v seznam, ki je izobešen v avli šole. O tem smo se pogovorili na sestanku z 

učitelji. 

7. B … NARAVOSLOVNI TABORI   

zakaj šola VIČ za vse naravoslovne tabore, že vsa leta, izbira NOVEMBRSKE (ali pozno 

obtobrske) termine.  

Ko sem to v 1. razredu prvič vprašala, sem dobila odgovor, da je pač šol v Sloveniji veliko in da se 

vse ne morejo zvrstiti septembra ali pa aprila/maja.  

   

A vse od takrat pri nobenem od treh otrok v 9 letih še nisem naletela, da bi šli na te tabore ob 

vremensko ugodnejšem času… vedno isto… november. Kratki dnevi, deževno.  

Lani so pri nekaj stopinjah nad ničlo veslali s kanuji po bohinjskem jezeru…, leto ali dve prej v 

Peci bili zaradi naraslih rek nekaj časa odrezani od sveta...  

Spletne strani domov SŠOD, kamor grejo, ponujajo vseh sort aktivnost … plavanje, jahanje, 

kolesarje… novembra ne pokoristijo skoraj nič od tega…  

   

Resnično ne vem, zakaj je politika šole taka; če bi se pravočasno potegovali za ugodnejše termine, 

bi ji najbrž kdaj pa vendarle uspeli dobili, mar ne?  

   

Odgovor: 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) objavi javni razpis programov Šole v naravi in 

drugih programov v okviru javne službe in prostorskih zmogljivosti CŠOD. V mesecu aprilu se je 

potrebno na omenjeni razpis prijaviti. Na OŠ Vič se potrudimo in tudi pokličemo za boljši termin, 

vendar pa nam CŠOD dodeli termin v skladu z njihovimi zmožnostmi in postopki dodeljevanja. 

CŠOD po pregledu prijav pripravi predlog časovne in prostorske razvrstitve in ga v mesecu maju 

pošlje šoli v potrditev. 

Za šolsko leto 2014/15 smo se prijavili za 4 programe in sicer:  

- 2. razred, naravoslovni teden v domu Lipa v času od 1.6.2015 do 3.6.2015 

- 2. razred, naravoslovni teden v domu Lipa v času od 3.6.2015 do 5.6.2015 



- 7. razred, naravoslovni teden v domu Soča v času od 3.11.2014 do 7.11.2014 ali rezervni 

termin 20.10.2014 do 24.10.2014 

- 8. razred, naravoslovni teden v domu Breženka v času od 22.10.2014 do 24.10.2014 ali 

rezervni termin od 20.10.2014 do 22.10.2014 

Po zaključenem razpisu smo bili izbrani (časovno in prostorsko) le za 2. razred medtem ko smo s 

prijavo za 8. razred bili neuspešni saj smo želeli le 3-dnevni tabor.  

Zaradi prevelikega števila sedmošolcev oz. premajhne prostorske kapacitete doma Soča so nam 

termin prestavili v sredino meseca novembra.  

Res pa je, da se učitelji raje odločajo za mesec oktober oz. november saj imamo konec oktobra 

jesenske počitnice in menijo, da je najugodnejši termin za tabor v tednu pred ali po počitnicah, ko 

so učenci že/še z eno nogo na počitnicah. 

 

Sklep 20141126-10-01: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude 

staršev. 

 


