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Sanacija stranišč v POŠ Jevnica 
 
24. 3. 2016 je bil na seji sveta staršev podan predlog, da OŠ pridobi okvirno oceno stroškov 
prenove stranišč na POŠ Jevnica, na podlagi katere nato prične postopke za izvedbo 
prepotrebne sanacije. 
 
19. 9. 2016 je bilo na svetu staršev z ravnateljico dogovorjeno, da ravnateljica posreduje že 
pridobljeni ponudbi za sanacijo stranišč predstavniku staršev iz Jevnice. Starši so pripravljeni 
pridobiti donacijska sredstva za potrebno sanacijo. 
 
23. 1. 2017 je predstavnik staršev iz Jevnice prejel sledeči ravnateljičin dopis: »Posredujem 
vam predračun za sanacijo odtokov in sanacijo sanitarij. Pridobili smo še dodatni račun, le 
vrniti nam ga morajo iz občine, ker so želeli original. Takoj, ko ga dobim, vam ga prepošljem. 
Opravičujem se za daljši reakcijski čas, ker smo račune posredovali občini, pa jih nismo dobili 
vrnjene v doglednem času.« 
 
Vprašanje predstavnika staršev: Predpostavljam, da je govor o dodatnem predračunu in ne 
računu. Predstavnik sveta staršev dodatnega predračuna do 6. 3. še ni prejel. Zakaj tako 
dolg reakcijski čas?  
 
06. 3. 2017: 
Vprašanje Nade Golouh:  Ali iz občine ni možno pridobiti kopije dokumenta oziroma zakaj se 
kopija že v prvi vrsti ne nahaja v dokumentaciji šole?  
Starši so pokazali veliko mero osebnega angažmaja za rešitev problema. Ali je odziv in odnos 
šole v tem primeru ustrezen?     
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Zimski športni dan - drsanje 
 
Želel bi obrazložitev ravnateljice glede zimskega športnega dne - drsanja za četrtošolce in 
petošolce, izvedenega 1. 2. 2017, v zvezi s katerim sem prejel veliko pripomb staršev 
udeležencev:  
 
- kdo je bil odgovoren za izvedbo športnega dne?  
- zakaj je bil športni dan izveden na odprtem drsališču na najbolj deževen dan v zadnjih treh 
mesecih?  
- ali je bila opravljena analiza, koliko udeležencev se prihodnji dan ni udeležilo pouka?  
 
Naj navedem nekaj dejstev. Za otroke je bilo zelo slabo poskrbljeno. Preobuvali so se ob 
drsališču/luži, obuvala so pustili pod klopjo, vanje je deževalo. Otroci so bili od dežja 
premočeni. Po besedah otrok še ni bilo tako hudo, če seveda nisi padel, saj si bil potem ves 
moker. Po izvedbi športnega dne so nekatere starše klicali, naj pridejo predčasno v šolo po 
premočene otroke. Nekaterih otrok prihodnji dan ni bilo v šolo zaradi zdravstvenih težav. 
 

Zaključni izlet 
 
Dne 19. 9. 2016 sem v imenu vseh staršev devetih razredov izpostavila problematiko 
zaključnega izleta, kar je tudi šlo v zapisnik, ampak kot je sedaj razvidno, je celotna stvar 
pozabljena oziroma ignorirana. 
Če ni na koncu osmega razreda  in ne na začetku devetega, kdaj je potem tisti 
pravi čas, da bo naša šola imela čas zadevo vključiti v letni delovni načrt? 
Na roditeljskem sestanku februarja smo starši pričakovali odgovor ravnateljice na to temo, 
vendar je bila službeno odsotna, nam staršem pa so razredniki prenesli, da zaključnega izleta 
kot vsa leta do sedaj ne bo, in da je s tem zadeva zaključena. 
Starši 9. razredov pričakujemo odgovor in razlago, zakaj je tako?  Zakaj naša šola ne more 
ali noče organizirati zaključnega izleta? Zakaj to lahko stori večina osnovnih šol v Sloveniji? 
Glede na to, da je slogan šole  "ŠOLA S SRCEM",  ki si prizadeva za tesno sodelovanja s 
starši in poslušanje želja učencev, bi lahko najmanj pričakovali odgovor in pogovor glede 
zastavljenih vprašanj in podanih prošenj vodstvu šole? 
 

Termin kosil v šoli 

Hotič 
Februarja je bil v Hotiču sestanek - predavanje na temo zdravja otrok.  
Eden izmed staršev je podal pobudo, da bi se termin kosila prestavil na kasnejšo uro vsaj za 
eno uro. Pobudi ni nasprotoval nihče od staršev.  
Starši smo namreč mnenja, da je 2 uri med malico in kosilom premalo časa, da bi otroci 
bili spet dovolj lačni, da bi pojedli več kosila. Potem pa jedo šele doma okoli četrte ali pete 
ure popoldan, kar pa je spet  pozno  in posledično otroci spraznijo hladilnik pred 
popoldanskim obrokom doma.  
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MŠ 
Vprašanje Nade Golouh: Učiteljica OPB Ana Terzić je na seji sveta zavoda 24. 2. izrazila 
opažanje, da nekateri učenci na MŠ, ki se na kosilo odpravijo ob 11.30, zelo malo pojejo. Ali 
lahko tudi na MŠ vsaj poskusno kosilo otrok, ki sedaj obedujejo ob 11.30, zamaknemo za 
eno uro in nato ocenimo rezultat?  
 
Prosim za mnenje o terminu kosil v Hotiču in na MŠ. 
 

Prometna varnost v okolici šole 
 
Prvo vprašanje se nanaša na prometno varnost v okolici šole. Pozitivno se mi zdi, da je bila 
izvedena anketa za indentifikacijo kritičnih točk, pogrešam pa informacije o nadaljnjih 
korakih, ki so bili/bodo izvedeni za izvedbo pridobljenih predlogov. Pričakovati bi bilo, da 
bodo vsaj tiste rešitve, ki zahtevajo minimalna sredstva za izvedbo, izvedena brez daljših 
odlogov.  

 

LETNO POROČILO OŠ Gradec – leto 2016; Razdelek 
4.2.1.3 Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Moje vprašanje se nanaša na razdelek 4.2.1.3 Kratkoročne terjatve do kupcev, kjer so v 
pojasnilih razdelane zapadle terjatve do staršev, za tiste s prezapadlostjo nad 120 dni v 
znesku 3292 EUR pa je navedeno, da zanje tečejo postopki izterjave. Zanima me, kaj in 
kakšni postopki so bili izvedeni pred tem korakom, da bi se izognili etično sporni izterjavi od 
socialno ogroženih družin. Če gre namreč tu za socialno ogrožene družine, se mi zdi izterjava 
etično sporna in bi si želela, da bi iskali druge alternativne poti za poplačilo teh dolgov 
(morda šolski sklad, pomoč pri pridobitvi pomoči iz drugih virov, odpis terjatev ipd.) Kakšen 
postopek izvaja šola v primeru večjih zamud staršev s plačili? 
 

Tekmovanje iz znanja logike 
 

Pravilnik o tekmovanju iz znanja logike v 7 členu določa: 

 (Prostovoljnost sodelovanja) 

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno. 

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike 
mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. 
Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, 
zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na 
tekmovanju. 
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Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za potrebe ZOTKS hraniti pisno dovoljenje 
najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na 
zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago. 

Vprašanje: Zakaj sodelovanje na šolskem tekmovanju iz logike ni bilo omogočeno 
vsem zainteresiranim učencem, ampak le tistim, ki so bili uspešni na 
predtekmovanju?  
 

Letna šola v naravi za učence 5. razreda v Žusterni (19. 
9. 2016 – 23. 9. 2016) 
 
Vprašanje: Kakšna pooblastila so imeli učitelji v letni šoli v naravi v Žusterni, da so 
pregledali glave otrok? Zakaj učitelji učencem ne pregledujejo glav pri rednem pouku 
v šoli in otrok z gnidami in ušmi ne pošljejo domov, kot so to naredili v šoli v naravi?  
 

Zbiranje starega papirja 
 
Vprašanje: Kako preverjate, ali so podatki o količini zbranega papirja, ki ga zbere 
posamezen učenec/razred, točni? Lahko trdite, da so rezultati tekmovanja razredov v 
zbiranju starega papirja točni? 
 

Pobude in predlogi staršev s prve seje sveta staršev v 
šolskem letu 2016/2017 z dne 19. 9. 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. 
 
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 člana SS: 
Na seji predstavnikov sveta staršev, dne 19. 9. 2016, je bil podan predlog: 
Učencem na podružničnih šolah naj bo omogočeno učenje tujega jezika že v 1. triadi. 
 
Na podružnični šoli Jevnica v začetku šolskega leta 2016/17 3. razred ni imel niti v okviru 
pouka, niti v okviru dejavnosti v podaljšanem bivanju organiziranega učenja tujega jezika. 
Glede na to, da je slednje omogočeno drugod po podružnicah in glede na čase, ko je znanje 
tujega jezika nujno potrebno, je bil podan naveden predlog.  
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Zelo kmalu po seji smo bili starši otrok obveščeni, da lahko tudi naši otroci obiskujejo 
dejavnost Angleščina.  
 
Hvala za posluh in rešitev problema.  
 
 

 Predlogi in pobude staršev iz POŠ HOTIČ: 
- Telefon OPB je večkrat nedosegljiv 
- Vrtna uta zamaka in jo je treba popraviti 
- Šolski vrtiček ni bil urejen 
- Šolski koledar je bil na spletni strani prepozno objavljen 
- Učenci nimajo izbire med ID in OPB - vsi morajo biti vključeni v eno ali drugo 

obliko 
- Šola nima telovadnice. Učenci tečejo tek na 100 m na cesti. Ali lahko pridejo 

večkrat letno v telovadnico matične šole? 
- Voda v Hotiču je že od aprila nepitna. Učenci pijejo prekuhano vodo. Ravnateljica 

pošlje analizo vode v vodomatu sanitarni inšpekciji. 
 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. 
 
 
 
Zbrala Nada Golouh, dne 5. 3. 2017 

 


