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VPRAŠANJA IN PREDLOGI  iz 2. seje Sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2016/2017, 

ki je bila v torek, 7. marca 2017  
 

Vprašanje člana SS: Glede sanacije na POŠ Jevnica bi starši želeli pomagati. Radi bi videli predračun 

in se dogovorili, kako lahko pomagajo, da bi se sanacija čim prej izvedla. 

Odgovor ravnateljice: Občina je prva, ki je dolžna skrbeti za svoje stavbe. Predlagam, da 

kontaktirate hišnika in se dogovorite za rešitev. 

(Štrus, 18. 9. 2017): 18. 7. je bil opravljen temeljit ogled situacije. Na ogledu so prisostvovali: direktor 

podjetja Ostrešje d.o.o., g. Uroš Kranjc, hišnik, vodja POŠ Jevnica in jaz. G. Kranjc bo pripravil 

ponudbo (obljubljeno je, da jo bom do seje Sveta staršev 20. 9. imel). Eno ponudbo (datum: 25. 6. 

2016) mi je izročil hišnik. Ko bom imel obe ponudbi, ju bom poslal predsednici Sveta staršev, ki ju bo 

posredovala naprej predstavnikom POŠ Jevnica. Menim, da je potrebno do junija 2018 zagotoviti vse 

potrebno, da s sanacijo začnemo v času letnih počitnic, ko bo šola prazna. 

Od Občine Litija imamo za letošnje leto 10 000 EUR investicijskih sredstev in za naslednje leto tudi 

enak znesek, kar je občutno premalo za matično šolo in štiri podružnice ter število potreb, ki se 

pojavljajo na OŠ Gradec. Starši lahko pomagajo s pobudami na Občino Litija po povečanju 

investicijskih sredstev (rebalans proračuna), predvsem pa s pridobivanjem donacij. 

 

Predlog člana SS: Pri pregledu načrta o projektih je težko ločiti cilje od načrtovanih in dejansko 
doseženih ciljev. Predlagam, da se predstavi načrt projekta s cilji, pri realizaciji pa se podajo 

aktivnosti, ki so bile izvedene. 

(Štrus, 18. 9. 2017): Upoštevano za v prihodnje. V letošnjem LDN so projekti zgolj našteti. Vsak vodja 
projekta ima načrt aktivnosti in cilje. Z vodji projekta se bomo srečevali predvidoma na 3 mesece in 

pregledovali napredovanje aktivnosti posameznih projektov ter doseganje ciljev. Pri poročilu o 
realizaciji letošnjega LDN (naslednjo jesen) bomo navedli zastavljene cilje in dejansko dosežene cilje. 

 
Predlog staršev OŠ Hotič: Opažamo, da je čas med malico in kosilom prekratek, zato otroci večkrat 

pri kosilu še niso lačni. Predlagamo, da se kosilo zamakne na kasnejšo uro (neješčnost otrok pri kosilu 

je opredelila tudi učiteljica na matični šoli) 

Odgovor ravnateljice: Vožnjo prehrane si delimo z vrtcem in smo odvisni od njihove ure. 

(Štrus, 18. 9. 2017): Na temo prehrane je bilo opravljenih kar nekaj razgovorov. Primerjali smo tudi 

situacijo na POŠ Jevnica. Kar se tiče kosila je tako, da smo pri njem resnično vezani na hišnikov razvoz 

kosil po ostalih POŠ in vrtcu. Pri zamiku malice na čas za eno uro naprej, pa je bilo mnenje učiteljic, 

da je smiselno imeti malico po 2. učni uri, zaradi ritma poučevanja: prvi dve uri pouka so učenci bolj 

aktivni, kot če v ta čas posežemo z malico. Vsekakor predlagam, da tudi v letošnjem šolskem letu 

spremljamo situacijo in v primeru težav iščemo rešitve. 

 
Vprašanje staršev POŠ Vače: Učenci tožijo, da ne dobijo dodatne porcije, če si to želijo. Ali je 

mogoče dobiti še, če je otrok še lačen? 

Predlog 6 članov SS: Šola preveri količino porcije. Po opažanju staršev so se porcije v tem šolskem 

letu zmanjšale. 

(Štrus, 18. 9. 2017): Tudi na to temo so bili opravljeni razgovori – že v juliju, na uvodnem srečanju z 

vodjo kuhinje in vodjo šolske prehrane in sedaj, po prejetih vprašanjih, še enkrat. Zagotovili sta, da je 

možno dobiti še dodatne porcije. Kosovni dodatki (kosi mesa, sladic) se delijo dokler dodatnih kosov 

ne zmanjka, ostalo naj bi bilo možno dobiti. Pri učencih 6. razreda je bila na začetku leta težava, da še 

niso vedeli, da lahko zaprosijo za repete.  
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Podobna zagotovila  sem dobil tudi od vodje POŠ Vače, ki pravi, da je juh, solate in prilog vedno 

dovolj. 

Želim pa si konkretne informacije, kateri dan se česa ni dobilo, da lahko tudi konkretno rešujemo 

težavo ali pa vsaj podam konkreten odgovor, zakaj kateri dan česa ni bilo. 

 

Sklep SS: Vodjo prehrane pozivamo, da še nadalje išče rešitve glede terminov kosil in 

malic. 

(Štrus, 18. 9. 2017): Vodja je s sklepom seznanjena in lahko zagotovim, da se zelo trudi. 

Ob tem še informacija, preden bo to izpostavljeno tudi na Svetu staršev: na šoli imamo povečano 

število učencev in tudi povečano število obrokov-pri nespremenjenem številu osebja v kuhinji. Ob tem 

imamo na šoli 8 učencev, ki jim je po zakonu potrebno posebej pripravljati dietične obroke, saj so 

življenjsko ogroženi zaradi za njih alergenih živil. Pojavljale so se želje, da bi pazili tudi na muslimane 

in za obroke, kjer je prisotna svinjina, pripravili zanje nekaj drugega. Do podobnega bi bili zaradi 

svojega prepričanja upravičeni tudi vegetarijanci, vegani itd. Žal  v naši kuhinji v tem trenutku tega ne 

moremo zagotoviti., zato objavljamo jedilnike, da se lahko učenci, ki določenih živil ne jedo, na takšne 

obroke prej pripravijo. 

 

Vprašanje staršev POŠ Vače: Zaradi težav v kurilnici se pogosto vklaplja alarm - tudi dva- do 

trikrat tedensko. Težava je v tem, da učenci ne jemljejo več resnosti alarma in nanj ne reagirajo. 

(Štrus, 18. 9. 2017): Opravljen je bil pogovor s predstavnikom KSP, ki skrbi za ogrevalni sistem. 

Javljalniki požara so občutljivi na dim – pri vžigu sekancev nekaj dima tudi uide v prostor, kar povzroči 

proženje alarma. Nekaj tipal so do sedaj že nadomestili, tako da se je menda celotna problematika 

precej zmanjšala. Težava je lahko tudi v kvaliteti (presušenosti) sekancev. Vsekakor smo s 

problematiko seznanjeni tako na šoli, kot tudi KSP in po mojih informacijah se je stanje izboljšalo. 
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