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10) Vprašanja in pobude staršev 
 
 

1. Prometna problematika na Tržaški (vožnja po pločnikih, parkiranje... daljše 
vprašanje): 
 
Odgovor: 
Rajonskemu policistu s policijske postaje Vič smo problem parkiranja in obnašanja voznikov 
predstavili že pred začetkom šolskega leta. Do konca prvenstva v košarki, policisti ne bodo 
nadzorovali prometa, lahko pa pokličemo mestno redarstvo (ki je že ukrepalo). Na Mestni 
svet za preventivo v cestnem prometu bomo naslovili dopis, kjer bomo predstavili vaše 
predloge in pobude in v sodelovanju z njimi in starši upamo na razrešitev problema. 
Učenci vedo čemu so namenjeni vičkoti od postajališča pri Modrem vrtcu do šole. Barvno jih 
bo osvežilo podjetje JPLPT (z njimi smo se že dogovorili). 
 
 

2. Do katere starosti je otroke potrebno hoditi iskat v podaljšano bivanje, kdaj 
smejo začeti odhajati samostojno (pisno dovoljenje staršev ?)  
 
Odgovor: 
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma 
mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma 
posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem 
besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka. 
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa 
in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki 
oziroma rejniki.  
Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, posvojitelji, 
skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da 
so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim 
prometom.  
 
 
3. Pooblastila - koga lahko starši pooblastijo za prevzem otroka (le odrasli, tudi 
starejši otroci ?, trajno/enkratno pooblastilo, vzorec pooblastila)  
 
Odgovor: 
Starši sami presodijo, koga bodo pooblastili za prevzem otroka. V primeru, da učenec odhaja 
iz podaljšanega bivanja  sam (celo šolsko leto ali samo določene dni) starši napišejo na list in 
oddajo učiteljici v podaljšanem bivanju. 
 
 
4. Kako - koliko formalizirano - mora potekati postopek primopredaje otroka med 
učiteljico in starši/pooblaščenci (zjutraj / popoldne)  
 
Odgovor: 
Starši morajo pristopiti do učitelja in povedo, da bodo otroka odpeljali. 
 
 
5. Ali morajo učiteljice voditi evidenco prisotnih otrok (z urami odhoda?) 
 



Odgovor: 
Učitelji vodijo dnevno evidenco o prisotnosti učencev, predvsem v času, ko se več skupin 
združi v eno skupino. 
 
 
6. Nasvet, naj ima otrok pri sebi GSM številko staršev za razčiščevanje morebitnih 
nejasnosti (+številke GSMov staršev bi morale imeti tudi učiteljice)  
 
Odgovor: 
Vsem učiteljem so dostopne tel. številke staršev. 
 
 
7. Vhod v šolo na Tržaški ( na tleh pred glavnim vhodom je železna mreža za čiščenje 
čevljev. Mreža je zelo spolzka kadar je dež ali pa sneg. Lansko leto je padla punčka, ki 
ji je spodrsnilo in si je razbila brado. Ni edina, ki je tam padla, saj se je to zgodilo tudi 
že večjim, tako otrokom kot tudi staršem, zato se tam predlaga umik te zadeve in naj 
se poišče kakšna druga rešitev za čiščenje čevljev... 
 
Odgovor: 
Vodstvo šole bo proučilo možnost boljše ureditve. 
 
   
8. Druga stvar pa je, da se uredi zjutraj, zopet glavni vhod, vstop v šolo ob osmi uri ko 
se odklenejo vrata ( zakaj se odklenejo točno ob osmi uri, če se takrat začne pouk, naj 
se odklepajo vsaj 10 do osmih). Namreč, tam je tako prerivanje in gužva, kljub prisotni 
dežurni učiteljici, da so nekatere otroke po klančini otroci že večkrat zbili po tleh.  
   
Odgovor: 
Šola na Tržaški je za učence odprta od 6.00 do 17.00. (oba vhoda) Učenci zjutraj prihajajo v 
jutranje varstvo (do 7.45), ostali učenci se zberejo v garderobi, kjer je od 7.30 tudi dežurna 
učiteljica. Učenci gredo iz garderobe ob 7.50.  
 
 
9. Kdo je oseba, ki rešuje zadeve s starši v različnih primerih ( npr. ko pride do 
nezgode - kdo odloča o tem ali je/ni potrebno obvestiti starše, kdaj?, kdo se odloči 
kdaj je/ni potrebno poklicati oz. otroka odpeljati k zdravniku..., oz. kakšna pravila so za 
to predpisana na OŠ VIČ – kdo je na šoli pooblaščena in strokovno usposobljena 
oseba za tovrstno reševanje problematike…)  
  
Odgovor: 
V primeru poškodbe pri učencih prisotna učiteljica (učitelj) nudi poškodovanemu prvo pomoč 
in obvesti starše. V primeru hujše poškodbe pokličemo reševalno vozilo in starše. Posebej 
strokovno usposobljene osebe za nudenje prve pomoči ni, imamo pa vsi zaposleni 
opravljeno dodatno prvo pomoč. 
 
 
10. Šolski avtobus ( starši prosimo za več pojasnil okoli šolskega avtobusa - glede na 
to, da je avtobus odhod domov samo enkrat in to ob 16.00 uri, sporočite kaj je možno 
narediti za otroke, kateri so oddaljeni od šole in bi hodili domov po pouku oz. šolskem 
kosilu - ali je možno urediti tudi za takšne otroke mesečne vozovnice, ki bi to 
omogočale ( na redni liniji) oz. zagotovi šolski avtobus, ki bi omogočal odhod domov 
za otroke, ki bi prej odhajali domov... prosimo za pojasnila in ugodno rešitev..)  
 
Odgovor: 



Mestna občina Ljubljana zagotavlja šoloobveznim otrokom avtobusni prevoz, če so oddaljeni 
od šole več kot 4 km ali pa je šolska pot nevarna. Linijski prevozi se sklepajo s pogodbo med 
prevoznikom in MOL-om. 
V letošnjem šolskem letu se učenci od 1. do 4. razreda vozijo s šolskim avtobusom, učenci 
od 5. do 9 razreda pa uporabljajo urbano. Ob 16.00 je odhod šolskega avtobusa s 
postajališča Modri vrtec zato, ker takrat največ učencev konča z interesnimi dejavnostmi. 
 
   
11. Kdo je kompetenten za reševanje razredne problematike ( konfliktnih situacij 
skupine, posameznika…-ali je za to pristojen razrednik oz. učitelj podaljšanega bivanja 
oz. učitelj, ki nadomešča ali to kljub njihovi prisotnosti rešuje pomočnica 
ravnateljice?)  
   
Odgovor: 
Vsak od naštetih, tudi pomočnica ravnatelja, če jo prisotni pokličejo. 
 
 
12. Pohvala učiteljici ( ga. Železnikar) , ki je nadomeščala razredničarko 3.c. v 
prejšnjem tednu, za pozitivno vzpodbudo, da, če je otrok žejen, lahko pije vodo ( tudi 
med uro) – pohvalno,saj naši otroci. vsaj velika večina popije premalo vode… - razširiti 
in vzpodbujati to pozitivno gesta tudi na druge razrede ( učitelje in otroke)..  
 
   
13. Za konec pa posredujem še pohvalo s strani staršev učiteljici Maji in učitelju 
Boštjanu, ki sta izpeljala naš 1. roditeljski sestanek »kot se zagre«. 
 
Odgovor: 
Hvala za pohvale - vedno so dobrodošle. 
 
 
 
Pripravila: Sašo Vlah in Zdenka Hosta  
 
 
 
 
 
 
 

Predlog sklepa: 
20130917-10-1 Svet staršev se je seznanil z odgovori vodstva šole na vprašanja in pobude 
staršev 


