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Sanacija stranišč v POŠ Jevnica 

 
ODGOVOR je pripravila Tatjana GOMBAČ, ravnateljica 

Po zapisniku 1. seje z dne 19.9. je bil podan predlog, da se pridobi okvirno oceno stroškov 

prenove. To je bilo storjeno, ker kot ravnateljica menim, da je  vzdrževanje in sanacija 

objektov prvenstveno naloga občine, sem predhodno poslala predračuna na občino.  

Moja napaka je, da nisem opozorila, da se pri odpošiljanju pošte naredita kopiji. Tako nam je 

ostala ponudba v e-obliki, ki sem jo posredovala predstavniku staršev v Jevnici, v fizični pa je 

nismo dobili vrnjene.  

Predvidevala sem, da bi sredstva pridobili iz intervencij, a ker nismo imeli odločbe oz. sklep 

inšpektorja, ni bilo realizacije. Res se je vse skupaj vleklo, zato tudi moj odgovor šele v 

januarju.  

Zavedam se, da je zagotavljanje ustreznih pogojev nujno za varnost uporabnikov šolske 

zgradbe, spoštujem prizadevanja staršev in njihovo samoiniciativnost. V jevniški zgradbi smo 

po prostorskih zmožnostih zagotovili toplo vodo v srednjem nadstropju in v jedilnici (vir: 

materialna sredstva). Prepričana sem, da ni še nič zamujenega, saj se večja vzdrževalna 

dela opravljajo v času poletnih počitnic, ki pa so še pred nami. 
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Športni dan - drsanja 

 
ODGOVOR je pripravila Judita NEMEČEK, vodja dejavnosti 

Na aktivu v mesecu avgustu 2016, smo se učiteljice druge triade odločile, da v šolskem letu 

2016/17 v sodelovanju s podjetjem Lucky Luka organiziramo tudi športni dan drsanje s 

predvidenim datumom 15. 2. 2017.  

LUCKY LUKA je vodilno slovensko podjetje na področju drsanja, rolanja, animacijskih 

programov in izvajanja celovitih projektov mobilnih drsališč. Podjetje združuje ljubitelje športa 

– strokovne sodelavce in strokovno usposobljene vaditelje rolanja in drsanja ter bivše in še 

aktivne umetnostne drsalce, ki s svojim znanjem in izkušnjami ustvarjajo raznovrstne športne 

programe.  

Glavno vodilo, ki smo ga pri izboru upoštevale je bilo, da se učenci preizkusijo v tistih 

športnih disciplinah, ki jim niso na voljo pri rednih urah pouka športa in ki so jim (morda) manj 

dostopne. Glede na pretekle negativne izkušnje, ko smo drsanje organizirali v dvorani Tivoli 

(cena, premajhno število drsalk za izposojo, prosto drsanje brez izkušenih vaditeljev) smo 

tokrat izbrale omenjeno podjetje, ki izvaja svoje dejavnosti na odprtem drsališču v ŠRC 

Savsko naselje v Ljubljani.  

Drsališče sem kot vodja dejavnosti rezervirala že v začetku meseca novembra, ko je bil na 

voljo termin 1. 2. 2017. Takrat resnično ni bilo nemogoče predvideti vremenskih razmer v 

naprej, zato sem termin potrdila. 

Učenci so teden dni pred izvedbo dejavnosti prejeli natančna pisna in ustna navodila glede 

izvedbe in organizacije športnega dne ter z navodili o ustrezni športni opremi.  

Na dan izvedbe nas je res presenetilo slabo vreme, za kar smo upali, da ne bo tako. Pred 

samim odhodom sem zato vstopila v kontakt še z izvajalci, ki so mi povedali, da nas 

pričakujejo kljub vremenu, ki naj na izvedbo ne bi vplivalo. Zato smo se odločili, da dan 

dejavnosti navkljub vremenu izvedemo. 

Na samem kraju izvedbe so se imeli učenci možnost v zaprtem prostoru preobleči v 

smučarska oblačila, pri čemer smo ugotovile, da je bilo kar nekaj učencev brez ustrezne 

opreme in brez rezervnih oblačil ter s popolnoma neprimerno obutvijo (ki je učencem 

premočila že pred samim prihodom na drsališče).  Zato smo slednjim predlagale, da ostanejo 

v prostoru, kar je večina otrok zavrnila, saj je bila njihova želja po aktivnosti velika. Pred 

samim drsališčem so se učenci preobuli v drsalke, svoje čevlje pa pustili pod klopmi (te so 

bile plastične in niso prepuščale vode), kar smo dodatno preverile še učiteljice. V času, ko so 

učenci drsali je rahlo rosilo, deževati pa je začelo zadnjih 10 minut pred naših odhodom. 

Učiteljice smo pred odhodom z drsališča preverile in storile vse kar je bilo v naši moči, da 

otroci ne bi bili mokri (med seboj so si nekateri izposodili rezervna oblačila), ob prihodu v 
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šolo pa smo mokra oblačila sušili na radiatorjih. Nekaj staršev pa smo v skrbi za njihove 

otroke tudi poprosile, da predčasno pridejo ponje ali prinesejo rezervna oblačila. 

Naslednji dan je bilo v šoli odsotnih le nekaj učencev, a večina ne zaradi bolezni, katere 

vzrok bi lahko pripisali izvedenemu dnevu dejavnosti. 

Menim, da se učiteljice neprestano trudimo, da bi bile vse dejavnosti kvalitetno izvedene, v 

zadovoljstvo otrok ter cenovno ustrezne, pri čemer upoštevamo tudi dobronamerne pripombe 

staršev glede že izvedenih dejavnosti.  kakor pa ne moremo sprejeti kritik, ki so 

neutemeljene.  

Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalila vsem učencem in staršem, ki dosledno upoštevajo 

dana navodila in se na načrtovano dejavnost ustrezno pripravijo, ter jih tako tudi 

nepredvidljivo vreme ne more presenetiti.  

Spremstvo na dejavnosti: Anita Kušar, Mateja Gorše in Špela Hribar Maglič. 

 

Zaključni izlet 

 
ODGOVOR je pripravila Tatjana GOMBAČ, ravnateljica 

Na pobudo sem odgovorila ustno na seji sveta staršev in o tem smo govorili tudi seji sveta 

zavoda na zadnjem srečanju. Res nismo uvrstili organizacijo izleta v letni delovni načrt. To 

smo se odločili po diskusiji z učitelji, saj ne želijo sprejeti odgovornosti za varnost učencev na 

tovrstnih izletih. Do večjih težav je prišlo pred dvema letoma, ko je agencija od naših 

zaposlenih učiteljev zahtevala spremstvo, kar je nedopustno, saj agencija trži izlet in mora 

zagotoviti spremljevalce, ne pa zahtevati spremstvo naših učiteljev. Trditev, da večina šol 

opravlja zaključne izlete je pavšalna. Tudi mi smo pred leti organizirali zaključni športni dan 

kot zaključni izlet v Strunjan, a učenci s tem niso bili zadovoljni, zato so začeli sami izbirati 

lokacijo. Sedaj izvajamo zadnji športni dan v ŠRC Reka, kjer v okviru športnih iger 

simbolično predajo ključ osmošolcem.  

 

Termin kosil v šoli 

 
ODGOVOR je pripravila Anita MIKŠA, organizator šolske prehrane 

 
Kosila so pri nas pripravljena do 11. ure za POŠ in MŠ. Rok delitve hrane je 2. uri kar 

pomeni, da mora biti zadnja delitev ob 13. uri pri nas je ob 13.10. Vse je zabeleženo in 

odobreno s strani inšpekcije. Tako, da kar se tiče kosil, ni možen zamik. Bi pa bilo za 

premislit, kot predlog, da bi v prihodnje prestavili malico po prvi uri, ker večina učencev ne 

zajtrkuje in bi bil daljši hod med malico in kosili. Vendar je to potem potrebno spremeniti 

celoten urnik z zvonjenji. To je v Jevnici praksa že več let in baje se obnese. 
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Prometna varnost v okolici šole 

 

Poslana pobuda za dopolnitev vprašanja predsednici sveta staršev po e-pošti, z dne 
6.3.2017, do pošiljanja odgovorov še nisem prejela odgovora. (Tatjana Gombač) 

 

LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016 ; Razdelek 4.2.1.3 Kratkoročne terjatve do 
kupcev 

 

ODGOVOR je pripravila Bernardka KANDUČ, knjigovodja 

Kratkoročne terjatve do kupcev  - terjatve do staršev z zapadlostjo nad 120 dni v znesku 

3.292 prestavlja: 

 učenci že zaključili šolanje :  1.618 €,  17 dolžnikov, od tega je v postopku izvršbe 7 

staršev v skupnem znesku terjamo 1.336 € ,   razlika 282 € je dolg 10 staršev.  

 učenci še vključeni v šolanje: 1.674 €,  12 dolžnikov od tega dva učenca v postopku 

izvršbe, vsi so mesečno opominjani. Občasno jih pokličem po telefonu in vodim 

korespondenco razgovorov. 

Mesečno smo staršem v letu 2016 izdali povprečno 27.200 € računov.  

Starše mesečno opominjamo (neplačani računi se prištevajo mesečnemu računu). V primeru 

nastanka dolga dva mesece ali več, z dolžnikom telefonsko opravimo razgovor. Pri tem 

skušamo biti čimbolj obzirni, saj ne vemo točno kakšna je situacija. Dolžnika v bistvu 

povprašamo kdaj bo lahko poravnal, nikakor mu ne grozimo z izvršbo. Zavedamo se, da v 

večini primerov ne gre za izmikanje plačilu, ampak za situacijo ko staršu ostane edina 

položnica, katere plačilo lahko zamakne-šolska položnica (vsi ostali so nemilostni: elektrika, 

telefon...)  Večinoma starši poravnajo zaostale obveznosti, če ne prej pa še v mesecih 

avgust in september - pred začetkom novega šolskega leta.  

 

Tekmovanje iz znanja logike 

 

ODGOVOR je pripravila Astrid ŽIBERT, vodja tekmovanja 

Šolsko tekmovanje iz logike poteka v mesecu septembru. V tako kratkem času učiteljice 

težko določijo kandidate za tekmovanje, saj učencev še ne poznajo dovolj, zato vsako leto 

izvedemo predtekmovanje, ki pomaga učiteljicam pri izbiri učencev, ki se nato udeležijo 

tekmovanja.  
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Učence z rezultatom na predtekmovanju seznanijo učiteljice in najboljšim razdelijo prijavnice 

za tekmovanje. Vedno je bila dopuščena možnost, da se na tekmovanje prijavijo tudi ostali 

zainteresirani učenci, vendar do sedaj še nihče od učencev (staršev) ni izrazil te želje. 

 Letna šola v naravi za učence 5. razreda v Žusterni (19. 9. 2016 – 23. 9. 2016) 

 

ODGOVOR je pripravila Petra KOBE, vodja LŠN Žusterna in vodja strokovnega aktiva 
športa 

Nekaj dni pred odhodom v ŠVN sem bila kot vodja obveščena o pojavi uši med petošolci. Iz 

tega razloga so bili vsi starši preko sms-ov oz. preko mailov obveščeni o tem, da naj svojim 

otrokom temeljito pregledajo glave in v primeru pojava uši, le-te odpravijo. Prav tako, so bili 

obveščeni o tem, da bomo, v primeru, da opazimo učenca z ušmi v šoli v naravi, učence 

pošiljali domov. Že prvi dan, smo kljub opozorilom opazili 3 učence, ki so imeli uši. Zaradi 

velikega števila učencev, ki smo jih imeli v ŠVN in glede na to, da v hotelskem kompleksu 

nismo bili sami, smo se odločili, da pregledamo glave vseh učencev. Vse to pa ZGOLJ 

ZARADI PREVENTIVE, da se nebi celotna zadeva razširila še na ostale učence. Konec 

koncev smo vsak dan dvakrat uporabljali hotelski bazen in ostale hotelske površine, uši pa 

vemo, da se tudi po vodi hitro širijo. Za pregledovanje glav smo se odločili po medsebojnem 

posvetu skupaj z učitelji, ki so bili v ŠVN. Večina učiteljev ima svoje otroke, zato smo izhajali 

iz starševskega vidika. Menim namreč, da smo s tem zaščitili veliko otrok, da niso domov 

prinesli uši, sami pa smo imeli zaradi tega nenormalno veliko dela. Za nas bi bilo veliko lažje, 

če bi celotno zadevo ignorirali oz. se delali, da se nas to ne tiče. Vendar se mi to ni zdelo 

odgovorno do učencev, njihovih staršev in v končni fazi tudi do ostalih hotelskih gostov. 

Računali smo na to, da bodo starši že pred odhodom sami poskrbeli za to, da bodo otroci z 

ušmi ostali doma, vendar smo kljub temu že ob prihodu v Žusterno ugotovili, da temu ni tako. 

Torej so nekateri tja že prišli z ušmi, kljub opozorilom. 

Glede pregledovanja glav med poukom pa samo toliko...Vsakodnevnega pouka ne moremo 

primerjati s pet dnevnim bivanjem v šoli v naravi. Tam učenci spijo skupaj oz. živijo skupaj 24 

ur na dan. Pri običajnem pouku pa učenci vsak dan prihajajo domov, v starševsko oskrbo. 

Starši svojega otroka najbolje poznajo in računamo na to, da bi vsako spremembo 

zdravstvenega stanja oz. v tem primeru pojava uši, zaznali in primerno ukrepali.  

Veliko staršev nam je bilo za naše ukrepanje zelo hvaležnih, nekatere pa je to na žalost 

zmotilo. Tega sama ne razumem. Tudi sama sem mama in v enakem primeru bi bila 

neizmerno hvaležna. Z omenjenim dejanjem smo vendar želeli samo dobro, nikakor si tega 

nismo dovolili iz kakršnega koli drugačnega razloga kot zgolj preprečitev širjenja uši. 
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Preden smo s kolegicami začele pregledovati glave, sem klicala v ZD Koper, če nam lahko 

pošljejo koga (kakšno medicinsko sestro), da bi otrokom pregledal glave. Ker sem vedela, da 

mi načeloma naj nebi tega delali. Vendar so mi v ZD odgovorili, da nimajo nikogar oz., da 

zaradi takih stvari dežurni zdravnik ne hodi na teren...Nato smo sami ukrepali tako kot smo, 

ker se nam je zdelo to nujno potrebno. 

 

Zbiranje starega papirja 

 

ODGOVOR sta pripravili Suzana Likar in Minka Savšek, mentorici zbiralnih akcij 

Vodji akcij zbiranja odpadnega papirja sva že dolga leta. Pred vsako tridnevno akcijo 

učencem po razredih že vnaprej razloživa dobrodelni pomen zbiranja  (šolski sklad, 

ekologija) in jim predlagava, naj papir zvežejo v manjše pakete, ali zložijo v škatle, ki naj ne 

bodo pretežke. Učence nagovoriva, zakaj je zbiranje odpadkov dragoceno, poveva jim, da 

100 kg papirja ustreza polnemu avtomobilskemu prtljažniku, pokaževa jim, kolikšen kup 

papirja tehta 10 kg in jih nagovoriva, naj papir doma stehtajo, nato pa v šoli sporočijo 

določenemu sošolcu/sošolki, koliko so ga oddali. Velika večina učencev poroča o številkah 

med 10 in 30 kg. 

Pri vsaki zbiralni akciji pa se zgodi, da starši nekaterih posameznikov pripeljejo resnično 

velike količine papirja. Da se te velike količine čim bolj realno ocenijo, poskrbiva mentorici 

tako, da sva pri zbiralnih akcijah prisotni, oz. pridobiva podatke od staršev. 

Papirja torej zaradi zgoraj omenjenega nikoli ne tehtamo pred šolo. 

Nagrada, ki jo dobijo prav vsi učenci je poln zabojnik, razredom, ki pa med šolskim letom 

skupno zberejo največ papirja, ob koncu leta namenimo še simbolične nagrade: pice, 

sladoled oz. lizike na predmetni stopnji, učenci razredne stopnje pa dobijo družabne igre. 

Ob koncu vsake akcije se učencem zahvaliva, da so prispevali k uspehu akcije in jih 

nagovoriva, naj papir zbirajo še naprej. 

 

Pobude in predlogi staršev iz prve seje sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 z dne 
19.09.2016 

 
Ker je tem res veliko, vas prosim za tudi za pisni odgovor na status pobud in 
predlogov staršev: 
 
Pobuda staršev: Obveščanje glede družabnih dogodkov naj bo bolj učinkovito, morda tudi v 
pisni obliki. 
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Predlog člana SS: Šola naj se tudi osredotoči na učence, ki »hočejo« in želijo boljše rezultate 
in ne toliko na tiste, ki »nočejo«. 
 
Predlog člana SS: Učencem na podružničnih šolah naj bo omogočeno učenje tujega jezika že 
v 1. triadi. 
 
ODGOVOR je pripravila Tatjana GOMBAČ, ravnateljica OŠ Gradec 

 
Obveščanje glede dogodkov poteka v pisni obliki v beležke, pisna obvestila na lističih oz. po 

eAsistenu, kakor so učitelji dogovorjeni s starši. V pogovoru z učitelji na jutranjem sestanku 

so predvsem učiteljice razredne stopnje izpostavile pomembnost obveščenosti staršev, kar 

le-ti potrdijo s podpisom, npr. ocenjen pisni izdelek oz pisno ocenjevanje znanja oz. pisno 

obvestilo o dogodku. V praksi se dogaja, da potrditev s podpisom, da so bili starši seznanjeni 

z obvestilom, ne pride od staršev nazaj do učitelja. 

 

Učitelji so vedno osredotočeni na učence, ki so motivirani za delo in tudi tiste, ki jim 

motivacije manjka.  Kljub temu pa je učenje in opravljanje šolskih obveznosti delo učenca. 

 

V začetku šolskega leta je bilo delo zastavljeno tako, da so prvošolci izbrali lahko neobvezni 

tuj jezik angleščina. Pogoj je bil 7 učencev. V Kresnicah v razredu ni bilo 7 učencev, zato 

MIZŠ ni odobrilo sistemiziranih ur neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Šola je z 

notranjo organizacijo zagotovila interesno dejavnost angleščina. Na matični šoli in v 

Kresnicah smo organizirali interesno dejavnost nemščina. 

 
 
Predlogi in pobude staršev iz POŠ HOTIČ: 

ODGOVOR je pripravila Elizabeta BUČAR, vodja POŠ Hotič 

 šolski telefon je dosegljiv v okolici šole in ga imajo učiteljice OPB s seboj, 

 

 vrtna uta - hišnik je seznanjen in pripravlja predlog, kako bo to saniral, 

 

 zaradi odhoda učiteljice na bolniško in potem na porodniško je ostal šolski vrtiček  

neurejen. To je ostalo delo za letošnjo pomlad.  

 

 šolski koledar – zaradi tehničnih težav je prišlo do zamika objave. Takoj ko smo 

težave odpravili, je bil objavljen tudi koledar. 
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 POŠ Hotič je bilo v letu 2016/17 dodeljenih 32 ur in smo rešili z dežuranjem učiteljic 

(da se učencem ni potrebni vključevati v interesne dejavnosti, ki jih ne želijo 

obiskovati), dodeljenih je bilo 255 ur različnih interesnih dejavnosti. 

 

 telovadnica - učenci POŠ Hotič imajo 1 x letno brezplačen prevoz na matično šolo za 

potrebe športa 

Pobuda s strani staršev – 5 ur intenzivnega športa v enem dnevu je za otroke 

utrujajoče – če bi bilo izvedljivo 2 ali 3 krat po 2 šolski uri, kar je povezano z 

dodatnimi stroški prevoza, kar bi bil strošek staršev. 

 

 voda v Hotiču še vedno ni pitna – to smo rešili z vodnim barom (namestitev novih 

filtrov) in pregledom ustreznosti vode 2 x letno 

 

 

 Predlogi in pobude staršev iz POŠ VAČE: 

- Igrišče pri šoli je v popoldanskem času zaklenjeno. Ali je možno, da bi bilo 

odprto? 

Odgovor ravnateljice: Starši se dogovorijo z določeno osebo v KS, ki bo skrbela, da 

bo igrišče čez dan odprto, ponoči pa zaklenjeno. 

 

Do danes, 7.3.2017, ravnateljica Tatjana Gombač še nisem prejela informacije, da je 

oseba, ki jo je zadolžila KS Vače, prevzela skrb nad odklepanjem in zaklepanjem 

igrišča. Igrišče je kljub dogovoru ostajalo nezaklenjeno, pojavljale so se poškodbe 

igrišča in nevarni odpadki (steklovina ipd.), zato smo igrišče ponovno zaklenili v 

soglasju vrtca in šole. V natančnejšo razjasnitev problematike je potrebno zapisati, da 

je bil s strani vodje POŠ Vače v oktobru dvema predstavnicama staršev z Vač (ga. 

Čebular, ga. Osolnik) podan ponoven poziv za predlog rešitve oz. določitev osebe, a 

še nismo prejeli odgovora.  

 

 


