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Varna pot v šolo – Načrt šolskih poti: 
 
V zvezi načrta šolskih poti, kateri je objavljen na spletni srani: http://www.osgradec.si/wp-
content/uploads/2017/03/Na%C4%8Drt-%C5%A1olskih-poti-O%C5%A0-Gradec-
marec2017.pdf (kateri je bil objavljen 29.3.2017), podajam mnenje oziroma kritike: 
 

- »Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje ter povečati 
varnost v prometu, poudariti probleme na sami poti, promovirati zdrav in varen način 
mobilnosti.« 
 

o Glede na sam načrt šolskih poti, lahko opazimo, da je varna pot urejena smo 
na OŠ Gradec in POŠ Kresnice 

o POŠ Hotič, nima varne poti v šolo, prav tako POŠ Jevnica  
 glede na to da ni vrisanih varnih ali nevarnih poti v šolo, lahko 

sklepamo, da morajo otroke od 1 razreda do preselitve na višjo 
stopnjo, v šolo vedno voziti starši, oz. šolski prevoz, saj otroci ne 
morejo sami hoditi po »varni poti« 

o POŠ Vače, ima načeloma varno pot v šolo, po makadamski cesti (cca 20 m), 
kjer so velikokrat parkirani avtomobili in je zaradi tega sama preglednost 
slaba, prav tako pa morajo otroci takrat hoditi po večjem delu vozišča 

 
  

- »Cilji prometno varnostnega načrta povečanje varnosti in zaščita ranljivejših 
udeležencev v cestnem prometu (šolarji predvsem v vlogi pešcev in kolesarjev); 
povečanje učinkovitosti načrtov šolskih poti; povečanje izvajanja ukrepov za 
zagotavljanje varnejših šolskih poti; …. 

 
o V zvezi tega me zanima kakšna je vloga varnostnega načrta, oziroma kakšna 

je realizacija povečanja varnosti udeležencev v cestnem prometu 
o Kakšna je povečana učinkovitost načrtov varne poti – kakšne izboljšave, ki se 

bodo uredite v obdobju pred začetkom novega šolskega leta (preden bodo 
prvošolčki končali devetletko) 

o Kakšno je povečano izvajanje ukrepov za zagotavljanja varnejše poti v šolo 
 
 
Glede na napisano v nadaljevanju načrta šolske poti (sicer bi se načrt moral imenovati načrt 
varnih poti v šolo), od poglavja Linije organiziranega prevoza, lahko preberemo da ceste 
nimajo pločnikov ali drugače urejenih površin za pešce, ter da je hoja po njih nevarna. 
Učenci iz ožje okolice (kateri so preblizu šole, za uporabo šolskega prevoza) nimajo možnosti 
uporabe varne poti v šolo. Ker hoja po travniku ni mišljena kot javna površina in ni naša last, 
je zato ne moremo uporabljati niti upoštevati kot varno pot v šolo in domov. 
Prav tako kar se tiče samih postajališč, kjer šolski prevoz ustavlja in pobira otroke na poti v 
šolo in domov, ni urejen. Saj morajo otroci čakati ob cesti, kjer pa to ni varno zaradi same 
udeležbe v cestnem prometu.  
 
Predvsem pa me zanima, glede na to, da so v samem načrtu šolskih poti opisani problemi in 
težave varnosti, zakaj se takšne napake ne odpravijo. Ker če se o teh napakah in težavah 
samo piše po papirju, le-te same od sebe ne bodo izginile, ampak je v zvezi tega nekaj 
potrebno narediti. 
 
Odgovor:  
Dokument Načrt šolskih poti se vsako leto pripravi znova in se z ugotovitvami seznani 

http://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2017/03/Na%C4%8Drt-%C5%A1olskih-poti-O%C5%A0-Gradec-marec2017.pdf
http://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2017/03/Na%C4%8Drt-%C5%A1olskih-poti-O%C5%A0-Gradec-marec2017.pdf
http://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2017/03/Na%C4%8Drt-%C5%A1olskih-poti-O%C5%A0-Gradec-marec2017.pdf
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ustanoviteljico oz. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z namenom, da se 
opozori na kritične točke za varnost učencev na poti v šolo.  
Učitelji učence vseskozi vzgajajo in osveščajo o varnem vključevanju v promet, vodstvo šole 
redno opozarja o (ne)ustrezni varnosti na šolskih poteh, zato je bila tudi izvedena anketa. 
 
Za boljše razumevanje dodajam informacijo s spletne strani Občine Litija: 
 

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02) in 12. 

člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 5. redne seje z 

dne 14. 4. 2003 sprejel Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za 

dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in 

drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

Naloge: 

 proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo 

posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa ukrepe za izboljšanje varnosti, 

 sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, 

pomembnimi za varnost prometa, 

 pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga 

varne vožnje, 

 spodbuja znanstveno-raziskovalno delo na področju cestnega prometa, 

 izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja, 

 razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe, 

 opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, 

 ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v šolo ne glede na oddaljenost od osnovne šole, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo in splošnimi akti občine, 

 vsaj enkrat letno o svojem delu poroča občinskemu svetu. 

 
 

Pripravila: Tatjana Gombač, ravnateljica 

Učenec s Klanca 
 
Glede na to, da od šole do Klanca (cesta proti Slivni) ni varne poti, ali bi bilo možno, da se na 
napol prazen kombi, ki pelje v smeri Slivne priključi še kakšen učenec s Klanca? Namreč, po 
vseh pravilih nam ne pripada prevoz, ker smo oddaljeni le 1 km, vendar glede na specifiko te 
ceste - regionalke (ozka, ovinkasta in brez pločnikov), mislim, da bi bilo bolj varno, da bi 
kombi zvozil tudi te otroke, kot da se kar koli zgodi. 

Odgovor:  
 
Starši otrok, ki bi želeli koristiti prevoz, naj pokličejo pomočnico Jano Isoski. Potrebujem 
imena otrok, ker jih je potrebno vključiti v seznam vozačev. Preverim pri prevozniku. V 
kolikor kombi ne bo polno zaseden, bo možno realizirati tudi prevoze teh otrok s Klanca.  

Pripravila: Jana Isoski, pomočnica ravnateljice 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20032070
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Varne poti 
 
Pri hitrem pregledu načrta (ne)varnih poti vidim da so le te vrisane samo za OŠ Gradec in 
POŠ Vače in delno Kresnice. Pri ostalih šolah so samo aerofoto posnetki. 
Upam,  da se bo to še kdaj dopolnilo. 
 
Odgovor:  
Dokument Načrt šolskih poti se vsako leto dopolnjuje glede na situacijo. Mentorji so se 
dogovorili, da bodo dokumente dopolnili tudi s fotografijami, da bodo enotni v naslednjem 
šolskem letu. 

Pripravila: Tatjana Gombač, ravnateljica 
 

Naglavne uši 

S kakšnimi pooblastili pošiljajo otroke iz šole v naravi? Ni zakona, ki bi učitelju dovoljeval, da 
zavrne otroka (kljub šolskim obvestilom), ampak lahko samo opozori starše glede uši in 
zahteva razuševanje (ki ga je potrebno ponoviti čez 7-10 dni). Citat iz navodil  IVZ  ”odkritje 
uši ali gnid na otrokovi glavi nikoli ne sme biti razlog za izostanek iz šole ali vrtca neposredno 
po opravljenem razuševanju” 

Odgovor:  
Pred odhodom učencev na dejavnost so bili starši obveščeni o pojavu uši in zaprošeni, da 
preverijo, da njihov otrok nima uši oz. izvedejo ustrezne postopke. Učitelji so starše, za 
katere sklepamo, da tega niso opravili, saj so učenci imeli uši, pozvali, da poskrbijo za 
razuševanje oz. pridejo po otroka in to storijo. Pozvani starši so to storili na kraju samem ali 
pa so otroke odpeljali domov, kjer so opravili razuševanje in otroke pripeljali nazaj. Postopek 
je bil korekten in v skladu za navedbami v vašem opisu. 

Pripravila: Tatjana Gombač, ravnateljica 

 

Strošek za likovni pribor 

Kaj zajema strošek za likovni  pribor, ki ga naj bi naročili enotno? Zakaj mora otrok nato 
prinesti svoje škarje, lepilo, volno, blago, flomastre, das maso? 

Odgovor: 
 
V šolskem letu 2011/12 smo se učiteljice, ki smo v tistem obdobju poučevale v 1. razredu, po 
tehtnem ter argumentiranem premisleku in seveda ob soglasju staršev in njihovem 
finančnem prispevku, poskusno odločile, da za nakup likovnega materiala poskrbimo same. 
Zavedale smo se, da s tem prevzemamo odgovornost za transparentnost pri nakupu 
likovnega materiala in pripomočkov, za čim racionalnejše ravnanje s pridobljenimi sredstvi, 
hkrati pa smo se zavedale, da nam bo to vzelo več časa za pripravo, nakup, hranjenje in skrb 
za material.   
Odločilno vlogo za takšno odločitev so imeli naslednji kriteriji: 

 prihranek finančnih sredstev staršev (nakup večjih količin je cenovno ugodnejši, 

dodatni popusti od 20% do 30% – kar je razvidno iz spodaj priloženih dobavnic) 
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 prihranek na času pri izbiri in nakupu materialov in pripomočkov – starši so ob 

pestrejši ponudbi materialov in pripomočkov pogostokrat v dilemi, kateri od teh so 

ustrezni in kateri ne 

 nakup kvalitetnejšega (in hkrati preizkušenega) materiala in pripomočkov 

 možnost nakupa raznovrstnega likovnega materiala in pripomočkov za popestritev 

pouka likovne umetnosti 

 

Ker je v poskusnem obdobju praksa in pozitiven odziv staršev pokazal, da je takšna oblika 
nakupa smiselna in racionalna, smo jo postopno vzpostavili tudi v ostalih razredih (od 1. do 
5. razreda). Dodatno smo to potrdili s sklepi na strokovnih aktivih 1. in 2. triade, ki jih vsako 
leto ponovno potrjujemo na podlagi pridobljenih soglasij s strani staršev. Do danes smo 
soglasja s strani staršev pridobili v deležu 100%, kljub temu, da se starši lahko odločijo tudi 
za individualni nakup. 

1. Odgovor na 1. vprašanje 

Strošek za likovni pribor je natančno razviden iz dobavnic, ki so priložene, možen pa 

je tudi vpogled pri ge. Mateji Gorše (učilnica 4. b) ali ge. Bernardi Kanduč v 

računovodstvu šole. 

Kateri likovni materiali in pripomočki se bodo naročali je odvisno od razredničark, ki 

se o slednjem dogovorijo po razredih glede na učni načrt in individualne potrebe 

razreda. Pri tem pa upoštevajo tudi finančna sredstva, ki so jim na razpolago. 

(Formula za izračun: 15 € x število učencev v oddelku). 

 

2. Odgovor na 2. vprašanje 

Po pogovoru z razredničarkami drži, da so učencem dodatno naročale volno in blago, 

pri čemer je bilo učencem naročeno, da od doma prinesejo ostanke blaga in volne, za 

potrebe izvedbe tehniškega dne. Kose blaga, volno, odpadno embalažo in podobno 

ne štejemo med likovne pripomočke in jih ne naročamo v sklopu likovnih materialov 

in pripomočkov. 

 

Flomastri, lepila in škarje so del osnovnih šolskih potrebščin in jih pri likovnih 

pripomočkih ne bomo več naročali. Praksa je namreč pokazala, da so omenjeni 

pripomočki za delo učencev potrebni že v začetku šolskega leta, preden se nakupuje 

likovni material. Občasno se razredničarke odločajo za nakup specialnih flomastrov 

(npr. zlat, srebrn, alkoholni). 

 

Das masa se kupuje v okviru sredstev namenjenih za likovni material in pripomočke 

in je staršem ni potrebno kupovati. Po pogovoru z razredničarkami 1. in 2. triade ni 

znano, kdo naj bi učencem nakup le te še posebej naročal.  

V primeru, da se starši s takšno obliko nakupa ne strinjate več, se lahko ponovno uvede 
individualni nakup likovnega materiala, katerega boste opravili starši, po priporočilih učiteljic. 

Pripravila: Mateja Gorše, koordinatorka nakupa LUM 
 

Opomba: Dobavnice nakupov likovnega materiala so na vpogled v upravnih prostorih šole. 
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Roditeljski sestanki in govorilne ure 

Roditeljski sestanki in govorilne ure - vse hkrati v četrtek ob 17.00? Ker so le ti namenjeni  
staršem, bi prosili da se prilagodijo staršem, saj imajo nekateri starši več kot enega otroka, 
imajo službe v Ljubljani, delajo v izmenah.   

Odgovor:  
Ob pripravi terminov za roditeljske sestanke in govorilne ure učitelji v skladu s sprejetim 
sklepom na jutranjem sestanku določijo različne ure govorilnih ur oz. organizirajo roditeljske 
sestanke z zamikom, da omogočijo udeležbo staršem, ki imajo več otrok v naši šoli. Lahko 
pride do prekrivanja, če se prvi sestanek zavleče v termin drugega sestanka, kar se ne more 
predvideti. Starši, ki imajo delo v izmeni, imajo poleg udeležbe na zgoraj omenjenih 
pogovorih in sestankih, možnost vzpostaviti stik z učitelji tudi na dopoldanskih govorilnih 
urah, po e-pošti ali po vnaprejšnjem dogovoru tudi po telefonu. Prepričana sem, da je več 
možnosti za učinkovito komunikacijo, ki jih velja izkoristiti 

Pripravila: Tatjana Gombač, ravnateljica 

Šolske torbe 

Šolske torbe so pretežke; na nižji stopnji puščajo delovne zvezke, ki jih ne potrebujejo v 
šoli (vsaj prva triada). Na višji stopnji, imajo učbenike, delovne zvezke, zvezke, atlase, 
slovarje …... za skoraj vsak predmet. Ko ima 7, 8 ali 9- šolec  na urniku 6  (7)ur- nese s 
seboj  min. 10 kg  težko šolsko torbo. Ali bi  lahko imeli skupne učbenike, slovarje in atlase 
za posamezne predmete v šoli?  

Odgovor:  
Problematika težkih torb je pogosto v razpravah. Učitelji učence opozarjajo, da naj bodo 
torbe pripravljene po urniku, brez nepotrebnih stvari. Učenci od 6. do 9. razreda imajo 
garderobne omarice, kjer lahko varno puščajo svoje stvar, med drugim tudi šolske 
potrebščine, hkrati pa imajo v šoli na voljo atlase oz. slovarje. Opažam pa, da nekateri učenci 
želijo imeti svoje učbenike, atlase in slovarje. 

Pripravila: Tatjana Gombač, ravnateljica 

 

Zaključni izlet 

Odg. ravnateljice (Odgovori staršem ob svetu staršev 07-03-2017): »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.« 

Vprašanje: Kako je potem z izleti v London, na Dunaj itd. a jih organizira šola brez agencije? 
Po kakšnem ključu lahko gredo tam učitelji in ravnateljica kot spremstvo? A je ta ključ možno 
uporabiti za zaključni izlet? 

Odgovor:  
Uporabljate termin izlet, ki ni ustrezen saj sta bili ekskurziji v London in Dunaj kot  
nadstandardni dejavnosti, ki imata cilje, ki izhajajo iz programa OŠ. Učitelj kot strokovni 
delavec se po službenem nalogu udeleži takšne dejavnosti, sama sem se ekskurzije v London 
udeležila kot strokovna delavka, da se prepričam o načinu izvedbe in zagotavljanju varnosti 
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naših učencev. Izlet nima navezave na program OŠ, zato smo ga prepustili izključno v 
organizacijo agencije izven pouka. Za naslednje leto predvidevamo zaključno ekskurzijo po 
Avstrijski Koroški, ki se načrtuje s cilji iz programa OŠ. 

Pripravila: Tatjana Gombač, ravnateljica 

 

Poletno varstvo na naš šoli 
 
Pred kratkim sem se pozanimala za poletno varstvo na naš šoli (MŠ).  
Prejela sem odgovor, da je vsako leto zadnji teden junija in prvi teden julija organiziramo 
počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda MŠ in POŠ. Varstvo poteka na matični šoli. 
Program, po dnevih, vključuje različne dejavnosti, ki se izvajajo, v kolikor je prijavljenih 
najmanj pet učencev. V nasprotnem primeru ta dan ni dejavnosti oz. počitniškega varstva.  
Zadeva se mi si zdi super, sploh za starše, ki se vsakodnevno vozimo na delo npr. V LJ. In 
nimamo drugih opcij in nam je to res v pomoč. 
  
Na nadaljne vprašanje kdaj lahko pričakujemo “prijavnice” sem prejela odgovor, da nekje 
zadnji teden pouka. 
Za starše, ki nam je tovrstno varstvo v res veliko pomoč in seveda se moramo organizirati 
pravočasno kje pustiti otroka med počitnicami, prosim da se prijavnice razdelijo otrokom prej 
(MŠ in POŠ), vsaj nekje maja, da se lahko vsi pravočasno organiziramo. 
Trenutno meni osebno ni najbolj pomembno kaj se bo odvijalo tistega dne, saj verjamem, da 
se bodo učitelji max. potrudili z dejavnostmi oz. tematiko (športno, ustvarjalno itd.) sploh 
zaradi super lokacije naše šole, bolj mi je pomembno, da lahko potrdijo, da varstvo bo v 
navedenih terminih. 
 

Odgovor:  
 
V času od 26.6. do 30. 6. 2017 ter od 3. 7. do 7.7. 2017 bomo organizirali počitniško varstvo 
namenjeno učencem 1. razredov MŠ in POŠ. Varstvo bo potekalo na matični šoli, v kolikor bo 
prijavljenih najmanj 5 učencev za dnevno dejavnost. Prijavnice bomo razdelili v tednu pred 
prvomajskimi počitnicami. Obvestilo o izvajanju počitniškega varstva bomo konec maja, 
objavili na spletni strani šole. 

Pripravila: Jana Isoski, pomočnica ravnateljice 

 
Odgovorila in zbrala odgovore: 

Tatjana Gombač, ravnateljica OŠ Gradec 
 

 


