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

Spoštovani! 
 
Posredujem pobude in predloge staršev 1.c razreda. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Gorazd Kovačič 
Predstavnik v svetu staršev razreda 1.c 
 
Ljubljana, 26.5.2022 
 

 

1. Prosila bi, da se apelira na prve stanovalce takoj na ovinku v Abramovo, da precej bolj 
obrežejo svojo živo mejo, saj je tisti parking funkcionalno neuporaben, saj je nemogoče 
zlesti iz avta na desni strani, ker živa meja zaseda preveč prostora. 

 

Odgovor: Tako kot ste napisali šola ni lastnica žive meje. Bomo pa stanovalce prijazno 
opozorili. 

 

2. Za šolsko leto 2022/23 bi predlagala uvedbo cvetlične grede ali celo mini zelenjavnega vrta, 
lahko pa tudi visoke grede (morda blizu vhoda, za ograjo, ob "OŠ Vič" napisu iz žive meje?), s 
katerim bi se ukvarjali učenci prve triade ali pa samo prvošolčki. Vem, da bi čez poletje nastal 
problem s to gredo, mogoče pa ideja vseeno ni tako slaba - morda je med učiteljicami kakšna 
zagnana vrtnarka. 



Odgovor: Šola uporablja vrtiček za starejše učence na Biotehniški fakulteti, za mlajše učence 
pa tega ne predvidevamo.  

3. Zelo me skrbi, kako se bodo v prometu "obnašali" bodoči stanovalci novo nastajajočega 
bloka (mimogrede: to je pravi škandal, da so dovolili pozidati ta zeleni pas!!) ob prehodu za 
pešce med Sattnerjevo in Abramovo - upam, da bodo previdni in da bodo upoštevali šolarje! 
In kje bo sedaj ustavljal šolski avtobus? Že zdaj ga kakšen nestrpni voznik zjutraj kar obvozi 
oziroma "prehiti".

 

Odgovor: Upajmo, da se bodo tudi sostanovalci soseske vzorno vklapljali v promet. 

4. Glede na to, da je plavanje vključeno med dobrodošle aktivnosti otrok ki obiskujejo prvi 
razred osnovne šole, ponavljamo naše pričakovanje, da šola odpadle tečaje plavanja čimprej 
nadomesti. Predlagamo, da se to izvede v mesecu septembru 2022, v izogib morebitnim 
kasnejšim zapletom v jesensko zimskih mesecih.  

Odgovor: Razpored plavanja določa Agencija za šport. V tem šolskem letu so datum 
nadomestnega termina prejeli učenci četrtega razreda, ko nadomestni termin prejmemo za 
učence prvega razreda boste starši o tem obveščeni. 

5. Zanima nas, ali drži, da so v okviru šole organizirane pevske vaje za višje oddelke, medtem ko 
mlajši šolarji npr. prve triade te možnosti več nimajo. V kolikor to drži, nam prosimo 
sporočite termine pevskih vaj, ki bodo za najmlajše na voljo v novem šolskem letu.  

Odgovor: Interesna dejavnost otroški pevski zbor se izvaja tudi za učence od prvega do 
petega razreda. Zaradi modela B, ki smo ga šole morale upoštevati je bilo okrnjeno izvajanje 
vaj pevskega zbora. Urnik posameznih interesnih dejavnosti je vedno objavljen pred 
posameznimi učilnicami, na šolski spletni strani in starši ste o poteku seznanjeni na prvem 
roditeljskem sestanku. 

6. Ugotavljamo, da otroci tekom dopoldanske malice nimajo na voljo pribora za mazanje 
topljenega sira (oz. kakih drugih namazov) na kruh. Prosimo, da to uredite. 



Odgovor: Bomo preverili. Starejši učenci imajo na razpolago pribor za mazanje, mlajšim pa 
namaze na kruh mažejo učiteljice.  

7. Imam eno pobudo, ki bi lahko izboljšala komunikacijo starši-šola in sicer, da bi imel ravnatelj 
lahko 1x tedensko govorilne ure za starše v staršem-prijaznem-terminu, npr. vsak torek od 
8.10-9.00 ali od 15.00-15.50 po predhodni prijavi, saj dosedanja praksa, po kateri naj starš 
problematiko najprej adresira na razredničarko, potem na socialno pedagoginjo ali 
psihologinjo, potem na pomočnico ravnatelja in šele finalno na ravnatelja pogosto ne deluje 
oz. za določene problematike, ki se tičejo širše organizacije šole niti ni ustrezna oz. smiselna. 
 
Odgovor: Za komunikacijo s straši sem dosegljiv vsak dan po telefonu 031 771 536 ali po 
elektronski pošti na saso.vlah@osvic.si   

 
 
 

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