
Odgovori na vprašanja, zastavljena na seji sveta staršev (sreda, 25. 9. 
2019): 

 
1. Ogled vodomčeve domačije: 

Aktivnost je bila načrtovana tudi za učence POŠ Vače. Ob prvi informaciji 
učencem, se je na dejavnost prijavilo 5 učencev POŠ Vače. Kasneje so učenci 
prijave umaknili, tako da se dejavnosti ni udeležil nihče. 

 
2. Šolski kontainer za star papir: da bi nekje celo šolsko leto zbirali papir: 

Žal na šoli ne razpolagamo s primernim prostorom, v katerem bi lahko zbirali 
star papir preko celega šolskega leta. V tem delu smo primorani prositi starše 
za ohranjanje enakega režima kot do sedaj: starši skladiščijo star papir doma 
in ga dvakrat letno pripeljejo ter odložijo v kontainerje, ki bodo postavljeni 
pred posamezno šolo (MŠ ali POŠ). Sredstva, zbrana od akcije zbiranja starega 
papirja gredo v šolski sklad in so jih deležni praviloma vsi učenci. 
Ob tem še informacija, da smo za letošnjo jesensko zbiralno akcijo zbrali 
ponudbe 4 različnih podjetij in se odločili, da bomo sodelovali s cenovno 
najbolj ugodnim ponudnikom, ki nam je zagotovil ceno 88 €/tono starega 
papirja. 

 
3. ZD Trbovlje in ZD Litija: prošnja po sodelovanju z logopedom: 

V tem tednu bomo v oba zdravstvena domova posredovali informacijo o naši 
problematiki in prošnjo za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja oziroma 
pomoči njihovih logopedov pri obravnavi učencev Osnovne šole Gradec. 

 
4. Športni copati v 7.r: 

Pogovoril sem se z učitelji športne vzgoje in naše mnenje je, da ne bomo 
predpisovali copat, ki naj bi jih učenci imeli pri pouku športne vzgoje. Naše 
edino navodilo je, da copati ne smejo imeti drseč podplat; učenci lahko 
uporabljajo športne copate ali copate, ki jih imajo sicer pri pouku, bistveno je 
le, da imajo copati nedrseč podplat. 

 
5. Status športnika/mladega umetnika: moje glavno vodilo pri odločanju o 

statusih bo zapis v okrožnici MIZŠ (19. 10. 2018): Pri odločanju o dodelitvi 
statusa športnika naj se upošteva predvsem obseg trenažnih obveznosti, 
priprav na tekmovanja in tekmovanj, ki se lahko bistveno razlikujejo pri 
posameznih športnih panogah. Prilagoditev naj bodo deležni tisti 
športniki, ki izkazano ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti 
zaradi daljših odsotnosti od pouka ali obsežnega trenažnega procesa 
v obdobju priprav na tekmovanja. 
Na šolski spletni strani je bila 26. 9. 2019 objavljena tudi okrožnica MIZŠ z dne 
25. 9. 2019, kjer smo šole dobile navodilo, da naj z odločanjem o statusih 
počakamo na natančnejša navodila MIZŠ. 

 
6. Julija Bric: 

Učiteljica, ki v 3.b razredu nadomešča učiteljico Tatjano Gombač do vrnitve iz 
bolniške odsotnosti, je staršem posredovala svoje podatke (službeni 



elektronski naslov in termin dopoldanske GU). Za nevšečnosti in pozno 
informacijo, se staršem 3.b razreda opravičujem. 

 
Damjan Štrus 


