
Odgovori na vprašanja sveta staršev, prejeti v ponedeljek, 17. 9. 2018 
  
1. V Hotiču imamo v OPB (popoldan) težave z klici na stacionarno številko. Prosimo, 

da se učitelju v OPB dodeli nek gsm, ki bo dosegljiv tudi izven šolskih prostorov. 
Obstoječi stacionarni prenosni telefon ima probleme s signalom zunaj na dvorišču, 
pogosto pa je tudi v okvari (zaradi še neodkrite ponavljajoče se napake na 
elektriki). 

Odgovor (Damjan Štrus, 19. 9. 2018): 
Na POŠ Hotič imajo prenosni (stacionarni) telefon, katerega doseg bi moral biti po 
vsem asfaltnem zunanjem dvorišču in tudi po travnatem delu šolskega območja (na 
matični šoli imamo enak telefon, ki ima doseg iz zbornice do kabineta kemije-
preverjeno ta teden-pa je vmes kar nekaj betonskih sten). Danes bom preveril 
doseg, da se konkretno seznanim s problemom. Z elektriko pa imamo resnične 
težave, ker še vedno ugotavljamo primarni vzrok za izpade električnega toka. Vsi ti 
izpadi zagotovo slabo vplivajo tudi na telefonijo, ker sistem pada in se ponovno 
vzpostavlja. Potrudili se bomo obe težavi odpraviti. 
 
2. Ali je možno, da bi občasno bila v Hotiču mlečna malica (riž, gres, kaša) katero bi 

pripravila kuharica v Hotiču? Ali je vse skupaj preveč povezano s centralno 
kuhinjo? 

Odgovor (Damjan Štrus, 18. 9. 2018): 
Priprava mlečne malice ni v ničemer povezana s centralno kuhinjo-je povsem v 
domeni gospodinjke, njene časovne in delovne organizacije. Vodja šolske prehrane, 
gospa Mikša, je zainteresirana, da bi občasno tak zajtrk imeli, je pa to povezano tudi 
s pogoji. Na POŠ Jevnica in POŠ Kresnice takšna malica ni možna zaradi števila 
učencev, obremenitve gospodinjk in hkrati tudi zmogljivosti kuhinje (štedilnik, 
posoda). Na POŠ Hotič je po zagotovilu vodje, gospe Bučar, enkrat tedensko možno 
vpeljati mlečno malico. Glede na število učencev na POŠ Hotič ima gospodinjka 90% 
zaposlitev in posledično tudi krajši delovni čas, zato zatrjuje, da v tem času ne uspe 
postoriti vse kar od nje zahtevamo (delo v kuhinji in dnevno čiščenje celotne šole). 
Od začetka tega šolskega leta imamo v 1. razredu učenca, pri katerem je potrebno 
zelo paziti na prehrano in dieto, kljub temu, da šola nima nikakršnih sistemiziranih 
dodatkov za pripravo dietnih obrokov hrane. Na MIZŠ smo zaprosili za dodatno 
zaposlitev (stalni spremljevalec za učenca) in bili uspešni. Na ta način upam, da bo 
gospodinjka uspela enkrat tedensko pripraviti mlečno malico za učence – vsaj tako 
sva se na kolegiju 18. 9. dogovorila z vodjo POŠ Hotič. 
 
3. Med vrstniško nasilje je prisotno tudi na naši šoli. A ste mediacijo opustili? 
Odgovor (Damjan Štrus, 18. 9. 2018): 
Na šoli se vseskozi aktivno ukvarjamo z nasiljem. Moj občutek je, da nasilja ni veliko; 
po hodnikih se sprehodim vsak dan. Sodelavci mi informacij ne prikrivajo – ko izvedo 
za nasilje, se vedno odzovemo in ukrepamo: razrednik, svetovalna služba, starši, 
ravnatelj. Če imate konkretne podatke o nasilju, ki jih jaz nimam, mi jih prosim 
posredujte, da stanje preverimo in ustrezno ukrepamo. Obveščeni smo o nasilju 
preko družabnih omrežij in v popoldanskem času – v tem delu pričakujem, da se 
starši aktivno vključite pri vzgoji svojih otrok. 



Mediacije nismo opustili, priznam pa, da je bila v preteklem letu premalokrat 
uporabljena. Posredujem odgovor učiteljice Mateje Gorše, ki je temu področju 
najbližje: 
 
Odgovor (Mateja Gorše, 18. 9. 2018): 
Omeniti moram prikrito nasilje, ki se dogaja predvsem na besedni ravni 
(zlasti med dekleti v času, ko učitelj ni prisoten, ko so učenci na poti v in iz šole, med 
odmori) in ga učitelji pogosto (nenamerno) tudi ne zaznamo, se ga pa zavedamo in v 
okviru razrednih ur preventivno ravnamo (z učenci se na to temo pogovarjamo, 
izvajamo različne socialne igre, ki krepijo pozitivne odnose,  preko iger vlog iščemo 
ustrezne rešitve/ravnanja v namišljenih konfliktih ipd.).   
Sama starše opozorim, naj spodbujajo svoje otroke, da se zaupajo učitelju v primeru, 
ko se počutijo ogrožene, če pa otrok tega ne zmore, pa je informacija dobrodošla 
tudi z njihove strani. Zagotovo ni učitelja, ki v takšnem primeru ne bi reagiral.  
Povsem pa se konfliktom (tudi nasilju) na šoli ne bomo mogli povsem izogniti, to bi 
bila praktično utopija. Šola/razred je družba v malem, kjer se učenci v relativno 
varnem okolju učijo socialnih veščin predvsem preko konflikta, vloga nas odraslih pa 
je, da spodbujamo ustrezna/primerna ravnanja, do neustreznih/neprimernih pa smo 
kritični, jih obravnavamo resno, tudi z uporabo vzgojnih ukrepov, če se neprimerna 
ravnanja ponavljajo. 
 
Glede mediacije pa tole:  
Ko smo se mediacije na šoli lotili, je bilo to zelo načrtno in premišljeno, poleg tega, 
da smo v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 usposobili 15 vrstniških mediatorjev 
(od tega jih je na šoli ostalo še 6, ki so trenutno v 8. ali 9. razredu), smo izvedli več 
predstavitev na roditeljskih sestankih, z Vanjo sva bili povabljeni tudi na eno od sej 
Sveta staršev, Svet zavoda je sprejel pravni dokument o šolski mediaciji, naj 
omenim, da smo s predstavitvenim filmom 
(https://www.youtube.com/watch?v=OKM0hXc_Epc) sodelovali tudi na natečaju in bili 

uspešni, s čimer je šola pridobila 60 ur brezplačnega usposabljanja za enega 
strokovnega delavca (Marija Mohar) ipd. Veliko smo naredili na promociji na vseh 
segmentih, z mediacijo smo poskušali reševati tudi nekoliko bolj zahtevne konflikte 
na POŠ Kresnice v šolskem letu 2016/2017 (kamor sem bila povabljena na enega od 
roditeljskih sestankov in sem mediacijo predstavila kot možnost za reševanje 
problematike, v takratnem 4. razredu). V dogovoru s svetovalno delavko Dunjo 
Požaršek v okviru dejavnosti Učenje učenja pripravljam delavnice, 
prilagojene najmlajšim učencem (1.-3. razred) ter učencem 4. in 5. razreda. 
Trenutno več kot to težko obljubim, saj resno udejstvovanje na področju mediacije 
zahteva vsaj dve osebi in ogromno vloženega časa. 
 
4. Pri pregledu Poročila o realizaciji LDN1718 sem opazila podatek pri finančnem 

poročilu adaptacije otroških igrišč in sicer: 
Da bo oz. je ostanek donacije zbrane za matično šolo (sicer znesek 38,07) prenešen 
na POŠ Jevnica. 
  
Pri zbiranju donacij za igrala za matično šolo smo starši oz. podjetja donirali za 
namen urejanja igral matične šole. Glede na vsebino poročila je razvidno, 
da preostanek denarja namenjate podružničnim šolam. 

https://www.youtube.com/watch?v=OKM0hXc_Epc


  
Glede na to, da starši, ki doniramo/-jo nismo seznanjeni s tem, da se preostanek 
prenese na podružnice in ne ostane v skladu za urejanje matične šole oz. otroke 
matične šole, se mi zdi pravilno, da smo/so o tem tudi obveščeni, pred zbiranjem 
donacij. 
Odgovor (Damjan Štrus, 18. 9. 2018): 
Akcija zbiranja donatorskih sredstev je bil na začetku projekt zgolj matične šole. 
Akciji so se kasneje pridružili tudi na POŠ Kresnice in POŠ Jevnica. Na dopisu za 
donatorje je bilo navedeno, da gre za zbiranje sredstev za otroško igrišče na matični 
šoli. Vsa sredstva, zbrana za igrišče na matični šoli so bila tudi dejansko porabljena 
zgolj za igrišče na matični šoli (in še malo je zmanjkalo), tako da ni bilo nobene 
potrebe po kakršnemkoli obveščanju donatorjev. Za prenovo igrišča so prispevali tudi 
člani sindikata SVIZ OŠ Gradec (200 EUR) in nečlani SVIZ OŠ Gradec (55 EUR), ki so 
sredstva namenili za katerokoli igrišče, odvisno od tega, kje se bo pokazala potreba. 
200 EUR smo namenili za POŠ Kresnice in od tega je ostalo 33,36 EUR, 55 EUR pa 
otroškemu igrišču na matični šoli, od česar je ostalo 38,07 EUR. Oba preostanka smo 
namenili za igrala na POŠ Jevnica, kar je bilo tudi v skladu z odločitvijo zaposlenih. 
Bi pa o tem dodal, da je moja velika želja, da bi se vsi skupaj počutili kot del velike 
skupne družine, ki obsega matično šolo in 4 podružnice, kjer je potreb po 
obnavljanju zelo zelo veliko, sredstev v ta namen pa precej manj. S podobnimi 
donatorskimi akcijami želim tudi v prihodnje pomagati enkrat tu, drugič tam in upam, 
da boste tudi starši/donatorji nesebično podpirali katerikoli projekt NAŠE OŠ 
GRADEC. 
 
5. Od katerega razreda naprej se povprečje ocen upošteva ob vpisu v srednje šole?  
A se v povprečju upoštevajo vsi predmeti (npr. tudi izbirni predmeti)?  
Za katere štipendije je pomembno povprečje ocen? 
Odgovor (Irena Simončič Smrekar, 18. 9. 2018): 
Za vpis v SŠ, če ima SŠ omejitev, se seštejejo zaključene ocene (vsota ocen = 
število točk) 7, 8. in 9. razreda brez izbirnih predmetov.  
Se pa štejejo izbirni predmeti v povprečje za vpis v občinsko Zlato knjigo. 
 
Povprečje ocen je pomembno za pridobitev Zoisove štipendije. 
Informacije o štipendijah: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/ 
 
V podkrepitev odgovora pripenjam dva dokumenta: 

 Merila za izbiro kandidatov-omejitve v SŠ in 
 Tabelo za izračun točk. 

 
6. Izpostavila bi opazko, kako znajo otroci hitro koga izolirati in se nad njim 

»znašati«. Namen bi bil, da se starši pogovorijo in obrazložijo svojim otrokom, kaj 
je primerno in kaj ne, super bi bilo, če bi imeli kakšne pogovore tudi šoli. V 
smislu, da se ne zasmehuje drugih zaradi česarkoli, jih postaviti pred dejstvo, da 
se tudi oni lahko kdaj znajdejo na drugi strani. 

Odgovor (Damjan Štrus, 18. 9. 2018): 
Na POŠ Vače smo v lanskem šolskem letu reševali podobno problematiko, kot je 
navedena v opazki in ob opravljenih pogovorih z učenci iz oddelka, popoldanskem 
razgovoru s starši, na katerem je bila prisotna tudi dr. Marcela Noč Bogataj, situacijo 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


zajezili. V lanskem šolskem letu sta se do mene oglasila dva učenca s problemom, da 
ju v razredu sošolci zbadajo-predvsem zaradi narodnosti. Situacijo smo z nekaj 
pogovori po izjavah obeh učencev v nekaj dneh umirili. Podobno stečejo stvari v vseh 
primerih, ko šola nasilje zazna. Učence nagovori razrednik, tudi svetovalna služba 
opravi pogovore tako posamično kot s celotnim razredom. Pogovore v šoli, o katerih 
govorite, imamo; vedno se jih tudi prednostno lotimo, ne glede na ostale obveznosti. 
V kolikor je možno vključimo starše-v lanskem letu smo izpeljali tudi nekaj 
predavanj/delavnic za starše, vendar so bila vsa srečanja veliko slabše obiskana kot 
smo to pričakovali na šoli. In ponovno ponavljam: v kolikor imate konkretne podatke, 
nas prosim obvestite, ker le tako lahko reagiramo in poskusimo pomagati-upam si 
trditi, da smo bili lansko leto v meni znanih primerih kar uspešni. 
 
7. Pobuda staršev POŠ Hotič glede urnika ŠVZ POŠ Hotič 
Odgovor (Damjan Štrus, 18. 9. 2018): 
Učence 4. in 5. razreda na POŠ Hotič poučuje športno vzgojo v tem šolskem letu 
učiteljica športne vzgoje. S tem je kakovost športne vzgoje, raznolikost vaj in izbor 
športov zagotovo na ustrezno visokem nivoju. Učiteljica, ki poučuje športno vzgojo 
opravlja tedensko učno obveznost najprej ob 6.00 zjutraj v jutranjem varstvu na POŠ 
Hotič. Nato opravi pouk športne vzgoje na POŠ Hotič, 2-krat tedensko ima športno 
vzgojo na POŠ Vače, 4-krat v tednu ima ŠVZ na matični šoli na predmetni stopnji in 
4-krat na teden zaključi delovno obveznost v OPB na matični šoli. Njeno učno 
obveznost je nemogoče kakorkoli drugače prilagoditi, da bi bil pouk ŠVZ v kasnejših 
terminih. Ure športa so v 1. triadi fleksibilne in jih učiteljica - razredničarka prilagaja 
vremenu oz. letnemu času. Pouk športa v 4. in 5. razredu bomo spremljali in v 
primeru, da bi se pokazalo, da so učenci prikrajšani boljšega pouka šport, razmišljali 
o spremembah. 
 
8. Če še nisem prepozna, bi samo predlagala, da za naslednje leto malo pregledajo 

nabor šolskih potrebščin, saj je naša šola ena izmed dražjih glede na ceno 
plačljivih delovnih zvezkov in dodatnih gradiv. Zavedam se, da je za šolsko delo 
potrebujejo gradiva, vendar sem zelo skeptična do velike količine delovnih 
zvezkov. 

Odgovor (Damjan Štrus, 18. 9. 2018): 
Želim izvedeti, na osnovi katerih podatkov je bil podan zaključek, da je naša šola ena 
izmed dražjih? Prosim, da me do seje seznanite s podatkom. 
Na OŠ Gradec se sestanejo učitelji posameznih aktivov in skupaj se odločijo o 
delovnih zvezkih, ki jih učenci uporabljajo v naslednjem šolskem letu. Kot preteklo 
leto bo tudi letos in v prihodnje moje navodilo učiteljem, da želim, da so izbrana 
gradiva za učence uporabna in uporabljena ter predvsem, da z njimi napredujejo. 
Spodnja tabela prikazuje primerjavo cen med posameznimi šolami v okolici, ki jo je 
zbral ravnatelj OŠ Šmartno pri Litiji, gospod Albert Pavli, dodal pa sem še podatke za 
Slovenijo, ki so dostopni na spletni strani http://www.zasss.si/ds/UG/2017_18.html 
(sreda, 19. 9. 2018). 
 
 

http://www.zasss.si/ds/UG/2017_18.html


 
 
9. Želela bi povedati, da so starši otrok v 3.razredu v Jevnici dali pobudo oz. 

vprašanje, zakaj otroci nimajo kakšnega več dnevnega izleta. 
Odgovor (Damjan Štrus, povzeto po pogovorih z letošnjimi učiteljicami v 3. razredu, 
28. 9. 2018): 
Pred leti so na OŠ Gradec imeli bivanja v naravi tudi v 1. triadi, in sicer: 

 prvošolčki so hodili v Kranjsko Goro, 
 tretješolci so nekajkrat izpeljali plavalni tečaj na Debelem rtiču. 

To so bila tridnevna bivanja. Tri leta nazaj so tretješolci odšli v Cerkno in tam izvedli 
plavalni tečaj. 
Izkušnje učiteljic so zadržane do organizacije 3-dnevnih bivanj za učence 1. triade. 
Bolj kot pritrjevanje in pohvala izvedbi bivanja, se je slišalo nekatere starše, ki so 
imeli pripombe zaradi cene. Finančna kriza je pripomogla k temu, da so prestavili na 
plavalni tečaj v bazenu v OŠ Šmartno pri Litiji, kjer ga bomo izvedli tudi v tem 
šolskem letu. 
Poleg težave pri plačilu bivanja v naravi, so bile učiteljice precej enotne tudi glede 
zahtevnosti dela: za učence so odgovorne in so z njimi 24 h/dan, z njimi skupaj v 
sobah tudi spijo (kolikor je spanje možno, ker je težko odklopit in zaspat), učencem 
pomagajo pri oblačenju, umivanju, hranjenju itd. Zahtevno je prevzemati toliko 
odgovornosti za tako male učence. V tem delu učiteljice tudi sam zelo razumem-
prisoten sem bil lansko leto na večernem delu, ko so učenci prespali v šoli in malo 
učiteljic je imelo mirno noč do jutra, veliko je bilo tolaženja, pa čeprav samo za eno 
noč. 
Učiteljice navajajo, da je bivanje v LŠN v 5. razredu nekaj povsem drugega, saj so 
učenci že veliko bolj samostojni. 
 
10. Glede na to, da se bliža 90.letnica naše podružnične šole, bi bilo verjetno 

smiselno obnoviti še cokel zunaj, ker že vse odpada, če bodo na voljo kakšna 
finančna sredstva. 

Odgovor (Damjan Štrus, 27. 9. 2018): 
Zunanji izgled POŠ Jevnica nam zagotovo ni v ponos. Na POŠ Jevnica je bilo v 
letošnjem letu opravljenih kar nekaj del (otroško igrišče, sanacija dvorišča, ureditev 
učiteljskega in otroških WC-jev), obnove cokla v letošnjem FN nismo načrtovali. 
Strinjam se, da je do praznovanja potrebno ta del urediti, glede na finančne 
zmožnosti šole pa si želim, da ga uredimo v sodelovanju s starši oz. lokalno 
skupnostjo. Šola bi zagotovila sredstva za material, starši oz. lokalna skupnost pa bi 
našla posameznike/podjetje, ki bi bili/bilo pripravljeno prenoviti cokel zgradbe kot 
donacijo šoli. Upam, da bomo pri tem sodelovanju uspešni. 
 



11. Sestanki, ki se tičejo izvedbe šole v naravi (kateri koli razred) naj se izvajajo na 
POŠ Vače. Ta želja je bila izražena tudi s strani staršev na 1. roditeljskem 
sestanku. Zadnji tak sestanek na matični šoli se je menda zavlekel v celo uro in 
pol, starši otrok iz Vač pa so poslušali problematika matične šole. 

Odgovor (Damjan Štrus, 27. 9. 2018): 
Sestanki pred skupnimi dogodki (CŠOD za 4.r in 7.r, LŠN za 5.r, ZŠN za 6.r, ekskurziji 
v London in nemško govorečo deželo) bodo tudi v prihodnje ostali skupni in se bodo 
odvijali v predavalnici matične šole. Na ta način je zagotovljena enotna informacija 
vsem staršem, hkrati starši vidijo tudi vse spremljevalce in lahko posebnosti svojega 
otroka prenesejo bodisi vodji bodisi kateremukoli učitelju. Vsi starši slišijo vprašanja 
in odgovore od kogarkoli, tako je tudi zagotovljen enoten in ustrezen pretok 
informacij. Zaenkrat je to prva informacija, da se je govorilo o problematiki, ki se ni 
nanašala na šolo v naravi, ki je prišla do mene in bom o tem tudi obvestil učiteljski 
zbor-na šoli se bomo trudili, da so sestanki vsebinsko v skladu z dnevnim redom. 
 
12. Učbeniki, ki jih na POŠ Vače rabijo naši otroci, naj bodo učencem na voljo prvi 

šolski dan na POŠ Vače. 
Odgovor (Damjan Štrus, 1. 10. 2018): 
Učbenike za vse razrede in delovne zvezke za prvi razred si boste starši tudi v 
prihodnje lahko izposojali na enak način kot do sedaj (v mali telovadnici OŠ Gradec, 
za vse učence OŠ Gradec, tudi iz podružnic). Gre za izposojo okrog 4000 učbenikov; 
izposoja lahko kontrolirano teče le tako, da je vseskozi prisotna šolska knjižničarka in 
vse poteka na enem mestu. Na svetu staršev je bila izražena želja, da bi v prihodnje 
izposoja potekala 2-krat v popoldanskem času (namesto 1-krat kot do sedaj) in s 
knjižničarko sva za naslednji avgust dogovorjena v skladu s predlogom, podanem na 
svetu staršev. 
 
13. Naj se zagotovi prevoz učencev v Litijo, ko bo prireditev OŠ Gradec poje. Od 

lanskega leta je na voljo avtobusni prevoz, odhod iz Vač je ob 15:45 uri. Strošek v 
eno smer je 1 eur. Naj se preveri možnost izvedbe takšnega načina prevoza, če 
so ostali prevozi "predragi". Se pa strinjam, da morajo starši sami poskrbeti za 
prevoz otrok do doma. 

Odgovor (Jana Isoski in Damjan Štrus, 27. 9. 2018): 
Generalka na dan koncerta OŠ Gradec poje je v dopoldanskem času. Stroške prevoza 
krije šolski sklad. Generalko organiziramo v dopoldanskem času zato, da staršem ni 
potrebno pripeljati otroka na prireditev že dve uri prej, ampak jih pripeljejo največ 
pol ure pred začetkom. Organizacija prevoza na prireditev z redno linijo ni mogoča, 
ker je pevcev vedno več, kot je razpoložljivih sedežev na avtobusu (20 sedežev). Lani 
je bilo število pevcev iz POŠ Vače 53. 
Prevoze na redni liniji Vače – Litija – Vače, za ostale dejavnosti, koristimo vedno, ko 
je to mogoče. O prevozih redno obveščamo prevoznika g. Koviča (Dren Trade). 
Pogosto nastopi problem, ker je število sedežev v avtobusu okrog 20. Redno linijo po 
njegovih besedah, zlasti zjutraj, ob 7.15 iz Vač, koristijo dijaki Gimnazije Litija in 
drugi krajani Vač, tako, da je število razpoložljivih sedežev premajhno, da bi takšen 
prevoz lahko realizirali vedno tudi z našimi učenci. Število učencev v razredih, od 6.-
9., je med 9 in 17. Poudarjam pa, da vedno, ko je prevoz mogoč, ga tudi izkoristimo. 
 



14. Predlagam, da imajo otroci kdaj pa kdaj tudi malico iz mlečnih izdelkov (mlečni 
riž, mlečni zdrob...)? 

Odgovor (Anita Mikša, Damjan Štrus, 27. 9. 2018): 
Glede mlečnih malic je tako: 
V centralni kuhinji na matični šoli že nekaj časa razmišljamo, da bi uvedli tople 
mlečne malice, ki jih do sedaj ni bilo. Imamo pa veliko prostorsko stisko: nimamo 
prostora za malice, malice pripravljamo v oddelku za slaščice in peciva, tam imamo 
tudi spravljeno posodo za malice, ker drugje ni prostora. Potrebovali bi še dodaten 
prostor za posodo, potrebno pa bi bilo tudi nabaviti posode za mlečno malico (imamo 
predračune za vedra in zajemalke, ki bi jih potrebovali za izvedbo, cena cca. 1.200 
€). 
  
Zmožnosti podružničnih šol: 

 POŠ Vače: neizvedljivo zaradi kuhalne steklokeramične plošče in števila 
obrokov, saj si kuharica deli kuhinjo z vrtcem. 

 POŠ Kresnice: gospodinjka ne kuha mlečne malice zadnja 3 leta, zaradi 
dotrajanega štedilnika; ko dobi novega bo to ponovno izvedljivo. 

 POŠ Jevnica: neizvedljivo zaradi slabe kuhalne plošče, na kateri mleko niti ne 
zavre ter povečanega števila učencev, ki presega zmožnosti kuhinje. 

 POŠ Hotič: izvedljivo; z gospodinjko sem dogovorjen, da bo vpeljala mlečne 
malice. Na tej POŠ je najmanj učencev (42 v tem š. l.; 22 manj kot na POŠ 
Jevnica), zato bomo mlečne malice vpeljali. 

  
Topla malica se pripravlja samo v obliki kosmičev z mlekom na vseh šolah. Prav tako 
se na vseh šolah strežejo topli zajtrki, se pravi mlečni riž, zdrob, kaša… 
 
Na matični šoli je v naslednjem letu prioritetna investicija v prenovo toplotne linije, 
prenovo nekaterih dotrajanih naprav in v nabavo inventarja za kosila, saj se nam 
število obrokov iz leta v leto povečuje. Finančna investicija bo med 20.000 € in 
30.000 €, predračune smo že pridobili, čakamo še na sredstva ustanoviteljice. Ker se 
število učencev na šoli povečuje, je postala centralna kuhinja na matični šoli, poleg 
tega, da je dotrajana, tudi povsem premajhna za število obrokov, ki jih pripravljamo. 
Kuharice nimajo svojega prostora, malicajo v oddelku za zelenjavo, njihov WC smo 
morali pozidati zunaj, ker smo potrebovali skladišče za gomoljnice, prostor vodje 
prehrane z dokumentacijo in računalnikom je v skladišču, ni dietnega oddelka, število 
učencev z izvidom specialista s predpisanim dietnim jedilnikom pa se povečuje. 


