
Odgovori na vprašanja sveta staršev, prejeti v petek, 22. 3. 2019 
 
1. Posredujem vam vprašanje, ki se tiče šolske prehrane, predvsem malice. Zakaj 

naši otroci, predvsem za malico, pogosto dobijo hrano, ki je iz uvoza? Predvsem 
me motijo sokovi in jogurti. Mislim, da so slovenski proizvodi boljši po kvaliteti in 
tudi cenovno zelo primerljivi. Kljub temu, da vem, da imajo določen odstotek 
sredstev za domače izdelke, menim, da ga OŠ Gradec premalo izkoristi.  

 
(Štrus, 25. 3. 2019) Podatek, da vaši otroci, predvsem za malico, pogosto dobijo 
hrano, ki je iz uvoza, k sreči ne drži. V odgovoru se bom potrudil podkrepiti moje 
mnenje, da OŠ Gradec domače izdelke zadovoljivo koristi. 
Kot je navedeno tudi v vprašanju, so naši slovenski proizvodi v resnici zelo kvalitetni 
in se jih poslužujemo v prvi vrsti-predvsem jogurtov, ki so iz Ljubljanskih mlekarn, 
Mlekarne Celeia, Mlekarne Krepko ter domačih kmetij. Ljubljanske mlekarne imajo 
BIO linijo proizvodov iz tujine (Dukat- Karntnermilch) in tudi teh proizvodov se 
poslužimo-smatram, da je to tisto, kar je zmotilo avtorja zastavljenega vprašanja. 
Prav tako se včasih zgodi, da je dietna prehrana iz uvoza. Klasični mlečni proizvodi, ki 
jih učenci dobijo za malico, so izključno slovenskega izvora. 
Pri sokovih imajo vedno prednost slovenski proizvodi-nekateri izmed njih so žal v tuji 
lasti (npr. Nektar natura, Fructal, Dana). Ker smo zavezani javnim naročilom, dobimo 
sokove tudi iz drugih držav EU in takrat smo vedno pozorni, da sokovi ustrezajo 
kakovosti, npr. 100% sadni delež in podobno. 
Po našem mnenju dobro koristimo domačo lokalno oskrbo-seznam naših lokalnih 
partnerjev, ki nam dobavljajo svoja živila in izdelke, je javno objavljen na naši spletni 
strani v zavihku Prehrana in ga najdete na povezavi: 
http://www.osgradec.si/prehrana-pravilnik/lokalni-dobavitelji/ 
Pri sestavljanju jedilnikov smo zavezani smernicam Zdrave šole (priročnik, v katerem 
med drugim tudi navedeni jedilniki, ki ustrezajo smernicam); tedensko v jedilnike 
poleg sadja in zelenjave, vključujemo domače, lokalno mleko in meso. V letošnjem 
šolskem letu smo odpovedali dobavitelja, ki je bil sicer na javnem razpisu izbran kot 
cenovno najbolj ugoden, njegovo meso, ki nam ga je dobavljal, pa ni bilo 
slovenskega izvora. Na šoli verjamemo, da so lokalni izdelki zelo kvalitetni, niso pa 
cenovno najbolj ugodni, kar ima za posledico, da hitreje dosežemo mesečno kvoto 
porabe sredstev, ki so namenjena v ta namen. 
Na šoli že dobro leto deluje komisija za prehrano, v kateri je poleg organizatorice 
šolske prehrane še mentor Zdrave šole, medicinska sestra iz ZD Litija, šolska 
svetovalna delavka in zelo aktiven predstavnik staršev. Skupina bdi tudi nad jedilniki. 
V letošnjem šolskem letu smo izvedli anketo med učenci o zadovoljstvu s šolsko 
prehrano in na osnovi rezultatov ankete (tudi objavljeni v zavihku Prehrana) smo 
vpeljali nekaj izboljšav. 
 
2. V preteklosti je ministrstvo s sklepom o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje 

materialnih stroškov osnovnih šol za izvedbo obveznih ekskurzij učencev 
zagotavljalo sredstva v skladu z naslednjimi kriteriji: 

- od 1. do 4. razreda za 20 km na oddelek 
- od 5. do 9. razreda za 120 km na oddelek  

http://www.osgradec.si/prehrana-pravilnik/lokalni-dobavitelji/


Kako je sofinanciranje kilometrine obveznih ekskurzij s strani ministrstva urejeno v 
tem šolskem letu? Katere ekskurzije (prosim za specifikacijo po razredih) na OŠ 
Gradec so sofinancirane?  
 
(Štrus, 25. 3. 2019) 
Naveden podatek je MIZŠ nazadnje objavilo v okrožnici z dne 24. 1. 2017 v 6. točki 
okrožnice. 25. 8. smo bili obveščeni, da velja nov Pravilnik o merilih in metodologiji 
za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne 
šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17 
in 47/18); http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13073 
26. 7. 2018 smo od MIZŠ na temo materialnih stroškov prejeli okrožnico, v kateri je 
med drugim tudi zapisano, da je pomembna novost pravilnikov, da ne določajo višine 
sredstev za vsak posamezni namen posebej, ampak dajejo šoli možnost, da 
pripadajoča sredstva sama razporeja glede na svoje potrebe in prioritete. Navedeno 
pomeni, da ima šola več avtonomije pri razporejanju sredstev v okviru namenske 
rabe in dejanskih potreb. 
Na OŠ Gradec smo se odločili, da sredstva MIZŠ, namenjena materialnim stroškom 
delimo po enaki metodologiji, kot je bila objavljena v okrožnici z dne 24. 1. 2017; 
tako je tudi v tem šolskem letu in tako nameravamo postopati tudi v prihodnje. 
 
Sofinancirane ekskurzije v tem šolskem letu: 

MATIČNA ŠOLA in POŠ Vače 2018/2019 

Razred Vsebina Datum Sredstva MIZŠ Cena prevoza, 

brez DDV (po 

razpisu) 

6. Dinarsko-kraške 

pokrajine 

13. 3. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v znesku 

414 EUR 

510 EUR 

7. Obpanonske 

pokrajine 

19. 9. 

2018 

NE, sredstva se 

prenesejo na delno 

pokritje prevoza 

za TD Muzej 

premogovništva 

Velenje v znesku 

552 EUR  

520 EUR 

8. Obsredozemske 

pokrajine 

13. 5. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v znesku 

552 EUR 

785 EUR 

9. Alpske in 

predalpske 

pokrajine 

10. 4. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v znesku 

414 EUR 

425 EUR 

 

MATIČNA ŠOLA 2018/19 

Razred Vsebina Datum Sredstva MŠŠ Cena prevoza 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13073


1.-3. ŠD Sankanje 16. 1. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v 

znesku 138 

EUR 

416,10 EUR 

4. TD Hermanov 

brlog 

4. 1. 2019 delno pokritje 

prevoza v 

znesku 46 EUR 

251,85 

5. ŠD Sankanje, 

krpljanje 

28. 1. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v 

znesku 276 

EUR 

306,60 EUR 

 

POŠ Vače 2018/19  

Razred Vsebina Datum Sredstva MŠŠ Cena prevoza 

1.-5. TD Hiša 

eksperimentov 

8. 11. 

2019 

pokritje 

prevoza v 

znesku 197 

EUR 

197 EUR 

 

POŠ Kresnice 2018/19 

Razred Vsebina Datum Sredstva MŠŠ Cena prevoza 

1.-5. TD Muzej pošte 

in 

telekomunikacij 

17. 1. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v 

znesku 184 

EUR 

251,85 EUR 

 

POŠ Hotič 2018/19 

Razred Vsebina Datum Sredstva MŠŠ Cena prevoza, po 

razpisu, brez DDV 

1.-5. KD Groharjeva 

domačija 

22. 3. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v 

znesku 184 

EUR 

230 EUR 

 

POŠ Jevnica 2018/19  

Razred Vsebina Datum Sredstva MŠŠ Cena prevoza, po 

razpisu, brez DDV 

1.-5. TD Etnografski 

muzej 

19. 3. 

2019 

delno pokritje 

prevoza v 

znesku 230 

EUR 

260 EUR 

 
3. Predlog za spremembo sistema obveščanja o požarni vaji za učence prve triade 



Spoštovani, z vami bi rada delila osebno izkušnjo naše deklice in hkrati v vsej nemoči 
kot starš predlagala izboljšanje sistema obveščanja o požarni vaji, v kolikor se je v 
takšni stiski znašel še kakšen otrok in starši tega ne izpostavljajo. S stisko, ki jo naša 
deklica doživlja, sem z namenom izboljšave že obvestila šolsko svetovalno službo in 
razredničarki, zato tokrat apeliram tudi na vodstvo šole. 
Deklica obiskuje 1. razred OŠ Gradec. Po izvedeni požarni vaji v začetku šolskega leta 
2018/2019 smo imeli doma dnevno vprašanja o požaru: zakaj požar, kaj če zgorijo 
moje igrače, kako se bomo rešili, … Prišlo je tako daleč, da je na vsak pisk iz okolice 
(predolgo odprt hladilnik, konec peke pečice, vzvratna vožnja tovornjaka, …) 
odreagirala z vprašanjem: » Ali je požar?« Sama je sestavila tudi načrt evakuacije v 
kolikor zagori naše stanovanje. Živimo v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe in 
njeno videnje je, da bomo kar iz balkona poskakali, če pa kdo ne bo želel skočiti, bi 
ga mami porinila, da se bo rešil. Dogajalo se je, da v šolo ni želela nositi določenih 
stvari, ki so ji ljube, ker jo je bilo strah kaj bo z njimi, če bo šola zagorela (npr. 
domača naloga: prinesite medvedka, njej ljubo pisalo, kaj bo s šolsko torbo, …). 
Starša sva bila ob vsem tem nemočna, dnevno smo se o požaru pogovarjali, vendar 
izgleda, da je deklica preveč stresno doživela izvedeno požarno vajo, tako da je strah 
prešel že v fobijo. Kot starš lahko pomagam svojemu otroku in mogoče še kakšnemu, 
da vodstvu šole predlagam v razmislek spremembo sistema obveščanja o požarni 
vaji.  
Vem, da požarna vaja mora biti izvedena, otroke je potrebno obveščati kaj storiti v 
primeru požara. Predlagam zgolj mehkejši pristop za mlajše, predvsem tiste, ki prvič 
stopajo v šolske klopi in jim že sam vstop v šolo predstavlja stres/spremembo. 
Predlagam, da vodstvo šole oz. organizatorji požarne vaje, ki se izvaja na OŠ Gradec, 
razmislijo o spremenjenem načinu obveščanja učencev prve triade. OŠ Preserje pri 
Radomljah, ki je poznana kot Glasserjeva kakovostna šola (informacije, ki jih 
navajam so povzete po mnenju starša, katerega otrok obiskuje OŠ Preserje pri 
Radomljah) učence predhodno obvesti katero šolsko uro bo izvedena požarna vaja, 
učenci si v razred prinesejo tudi oblačila in obutev. V šolskem okolišu je slišati tudi 
pripombe staršev, da so v preteklih letih otroci ob izvedbi vaje bili zunaj pomanjkljivo 
obuti in oblečeni in jih je zeblo. Predlagam, da se pred izvedbo vaje z otroki prve 
triade pogovori šolska svetovalna služba, jim na otroku primeren način razloži namen 
in način izvedbe vaje. Smiselno bi bilo, da sta pri mlajših otrocih v času izvedbe 
požarne vaje prisotni razredničarki in ne učitelj, ki jih poučuje občasno (lansko leto 
pri angleščini). Otroci se bodo po mojem mnenju čutili bolj varne. 
Prosim, vzemite vse napisano dobronamerno z namenom izboljšave, menim, da lahko 
samo tako posameznik ali organizacija napreduje oz. dela bolje.  
 
(Štrus, 25. 3. 2019) Z zapisanim primerom sem bil seznanjen tako s strani šolske 
svetovalne službe, kot tudi s strani razredničark. Vse tri so mi tudi napovedale vaš 
obisk. 
Do sedaj sem imel izkušnje s požarnimi vajami, ki smo jih izvajali z dijaki, starimi 
med 15 in 19 let in so bile vse vnaprej napovedane. Nobena ni bila realni odraz 
stanja v primeru resničnega alarma in pokazatelj dejanske pripravljenosti tako 
učencev kot zaposlenih. V lanskem šolskem letu sem se na OŠ Gradec odločil narediti 
realen preizkus, tako da smo v sodelovanju s PGD Litija sprožili dimno pločevinko, 
opravili klic za intervencijo ter izpeljali akcijo reševanja učenca, ki je ostal skrit v 
prostorih šole in evakuacijo zaposlene iz zgornjega nadstropja (knjižnice). Ob tem žal 



nisem mislil na vse dejavnike in enega ste izpostavili: megleno in mrzlo jutro konec 
oktobra. V letošnjem letu sta bila dan in ura izbrana veliko bolje, vaja je bila krajša in 
z drugimi negativnimi odzivi, razen zapisanega, nisem bil seznanjen. 
Vaš zapis in problem razumem. O njem smo govorili na kolegiju svetovalnih delavk in 
na sestanku z razredničarkama. Pogovor sem opravil tudi z učiteljem, ki na šoli 
seznanja učence s prvo pomočjo, temeljnimi postopki oživljanja, z zaščito in 
reševanjem. Še vedno sem mnenja, da tovrstne vaje ne bodo vnaprej napovedane in 
se hkrati strinjam, da je smiselno v 1. in morda tudi v 2. razredu vajo do določene 
mere omiliti/prilagoditi in učence nanjo pripraviti. 
 
4. Izrekam pohvalo konceptu poučevanja v prvem razredu MŠ. Zanima me, a 

vpeljane koncepte kot so učenje preko gibanja in z gibanjem, vsakodnevni pouk 
zunaj, prosta igra v OPB lahko pričakujemo tudi v nadaljnjem šolanju naših 
prvošolcev (torej v drugem, tretjem razredu)?  

 
(Štrus, 25. 3. 2019) Na šoli se je s tem šolskim letom, predvsem v 1. in 2. razredu, 
začelo intenzivneje vpeljevati gibanje v učilnico. Učiteljice so začutile, da ta pristop 
prinaša boljšo koncentracijo učencev, zato so se začele načrtno izobraževati na 
področju povezave gibanje-učenje. V oddelkih podaljšanega bivanja so učiteljice 
začele z vpeljevanjem koncepta proste igre, ki ga uspešno umeščajo med vse ostale 
usmerjene dejavnosti. Vsakodnevni pouk zunaj je vsekakor en izmed naših namenov, 
se pa srečujemo tudi s primeri (jih ni veliko, so pa), ko starši učitelju prepovedo, da 
bi njihov otrok odšel v OPB-ju ven, saj se lahko prehladi. V 3. razredu so učenci 
začeli pogosteje odhajati v gozd (pridružili smo se skupnosti Gozdnih šol) in tudi ta 
del nameravamo krepiti naprej. 
 
5. Menda (poudarek je na menda) imajo učenci POŠ Vače prireditev ob materinskem 

dnevu. Nikjer pa nobenega vabila. Torej imam ob tem eno veliko pripombo na 
obveščanje. Če ne bi moja hči vodila te predstave sploh ne bi vedela, da bo. 

  
(Štrus, 25. 3. 2019) Vabilo na prireditev ob materinskem dnevu je obešeno na šoli na 
vratih na glavnem vhodu, na 2 oglasnih deskah v pritličju (da starši, ki pripeljejo 
otroke razredne stopnje v šolo in jih pridejo iskat v OPB vabilo vidijo), na oglasni 
deski v 1. nadstropju, vodja POŠ Vače je vabilo poslal tudi predsedniku KS g. Milošu 
Kimovcu. Morda bi za prireditve staršem poslali obvestila preko eAsistenta na njihove 
elektronske naslove-možnost za debato o tej temi bo že današnja seja sveta staršev. 
  

6. Imam določene pripombe na finančne obveznosti, ki jih nosimo starši. Konkretno 
me je zelo razjezila cena kosila za otroke (6,9 eur), ki so šli v Obpanonske 
pokrajine, poleg seveda cene ekskurzije pa še cena prevoza (kolikšna bo ta nismo 
bili seznanjeni). Moj otrok je bil lačen. Povedal je, da bi z lahkoto pojedel še eno 
tako porcijo. Sama dobim kosilo za 5.7€ pa nikoli nisem lačna. Zanima me ali 
sploh kdo preverja cene? Občutek imam, da se nobeden ne pogaja. 

 
(Štrus, 25. 3. 2019) Sklepam, da ne gre za ekskurzijo v Obpanonske pokrajine (za 
učence 7.r), ampak za ekskurzijo v Dinarsko-kraške pokrajine (za učence 6.r), kjer so 
imeli učenci tudi na voljo kosilo po ceni 6,90 €. 



V obvestilo, ki ste ga starši prejeli pred ekskurzijo, smo zapisali: »S sabo vzamemo 
šolsko malico. Učenci imajo tudi možnost kosila v restavraciji Briljant Parka 
Postojnske jame. Predhodno bomo pobrali naročila (cena kosila je 6,90 €). Kdor se 
ne odloči za kosilo, naj ima s sabo dodatno malico. 
Vstopnine za oglede bomo poravnali z naročilnico. Stroški ekskurzije, ki bodo na 
položnici, bodo znašali  16,38 € + prevoz. Učencem, ki se bodo odločili za kosilo, bo 
na položnici prištet tudi znesek za kosilo (6,90 €).« 
Restavracija je v sklopu ogleda Postojnske jame; zanjo smo se odločili, ker je 
časovno bila organizacija kosila ustrezna (v 1 uri je kosilo 70 učencev) in se ni bilo 
potrebno voziti na drugo lokacijo-o ceni ste bili starši obveščeni. Učenci so imeli za 
kosilo možnost izbire 3 različnih menijev-izbire učencev smo pobrali in sporočili že 
pred odhodom na ekskurzijo. Lahko so se odločili za dunajski zrezek s pomfrijem, 
pizzo in sladoled ali špagete z bolonjsko omako z jabolčnim zavitkom. Po mnenju 
učiteljev-spremljevalcev so bile porcije primerne, hrana okusna. Učenci so dobili tudi 
alu folijo (predvsem za pizze), da so si hrano, ki je ostala, odnesli domov. 


