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Pobuda g. Igorja Ljubina: Odprte točke za svet staršev  

 

1. Zaklenjene intervencijske poti katerih zavedno zaklepanje zelo v nasprotju z 

veljavnimi Zakoni 

 

 

Lahko vam napišem, da so me na sestanku prepričevali, da bodo zadevo uredili do 1.9.2016 

vendar jaz ustnim obljubam verjamem bore malo in mislim, da je to absolutno pereča zadeva 

katera se mora reševati urgentno in predlagam, da ureditev le te nujno  zahtevate na svetu 

staršev ter da vedno zahtevate pisne ali fizične dokaze in ne le izjave. Da se absolutno zaveda 

nelegalnosti je gospa Ravnateljica povedala tudi na "sestanku" vendar je mojo prošnjo (ko sta 

GPSŠ in gospod Renko sestanek že zapustila) , da vrata intervencijskih poti do "končne 

rešitve" med poukom imamo odklenjena odgovorila s "a to pa ne, jaz tega ne bom naredila 

dokler mi ne bo pisno naročeno". 

 

Ta zadeva je kljub napačnem mnenju delavcev šole, da se je pred požarom treba varovati "po 

domače" na žalost zelo resna in za sabo za šolo in odgovorne osebe lahko potegne zelo resne 

posledice tudi v primeru, ko se požar dejansko ne zgodi. Nisem strokovnjak na tem področju, 

vendar na žalost verjamem, da razlogi zaradi katerih Zakon predvideva resne posledice 

neizvajanja varstva pred požarom so, vendar se na naša opozorila iz nekega razloga na šoli 

odzivajo (izgovarjanje na "begosumne otroke" ter odgovornost v primeru, da otrok zbeži) 

enostavno zelo neresno in neprofesionalno. 

 

Gremo naprej na manj pomembne teme: 

 

 

2. Rekreativni odmor - Včeraj so nam na sestanku povedali, da obstaja možnost, da bo šola 

odmor razširila za dodatnih 5 minut in, da se bo od zdaj naprej imenoval "dolgi odmor" in ne 

Rekreativni (tako kot sem  predlagal). Predvidevam, da je ideja vodstva šole, da bodo vsi 

otroci le izjemoma ostati na hodnikih in učilnicah a se športnega programa oziroma iger med 

odmorom ne bo izvajalo po učnem načrtu predmeta šport ampak na nek drugi način (nimam 

nobenih drugih informacij).   

 

Dodatno (brez pisnih virov informacij) predvidevam 

a. da bo šola namenila 15 minut odmoru za malico in 15 minut dolgemu odmoru, ali 10 minut 

za malico in 20 minut dolgemu odmoru 

b. da bo šola dolgi odmor izvajala med 3. in 4. uro, malico pa med 2. in 3. 

 

 

Razumeti je treba, da so otroci na naši šoli hodili ven med odmori prvih 20 let njenega 

delovanja, vendar je po tem bil iz meni ne znanih razlogov (tudi g. Renko, kateri je tedaj že 

delal na šoli, pravi da se ne spomni razloga) ukinjen. Šola je tedaj delala z 2,5x večjim 

številom otrok kot jih ima danes! 

 

Kar se tiče te točke predlagam, da znotraj sveta staršev nujno med razpravo o letnem planu 

šole zahtevate spet pisno, sistematično formalno razlago (od Pravic otrok, prek splošnih ciljev 

šolstva naprej - na šoli bi te stvari morali zelo dobro poznati in se na njih v svojih dokumentih 



sploh ne sklicujejo) v obliki: "skladno točki a, člena x dokumenta y smo se v razpravi odločili, 

da bomo ..." in tako za vse točke katere so v učnih načrtih na izbiro stroki (fokus na predmetu 

šport in splošnem šolskem kurikulumu). Strokovne razprave so informacije javnega značaja in 

so nam po zakonu dostopne. 

 

 

3. Čuvanje otrok v podaljšanjem bivanju 

Na naši šoli imamo situacijo, da je odraslim (med katerimi sem kdaj tudi sam!) neformalno 

dovoljeno se z otroci zadrževati na šolskem igrišču tudi pred koncem popoldanskega varstva. 

Na šoli to razlagajo kot njihovo dobro voljo vendar je po mojem mnenju zadeva popolnoma 

drugačna oziroma ima ta dobra volja svojo drugo plat. Z neformalnim dovoljenjem staršem, 

imajo na šoli opravičilo, da enostavno vse otroke po katere starši ne morejo priti takoj po 

15:30 po nepotrebnem in v nasprotju s pravili stroke zadržujejo v učilnicah namesto, da bi jih 

skladno s pravicami otrok imeli na šolskem igrišču ("učiteljice ne morejo kontrolirati 

situacije"). Imeti 6, 7, 8 let stare otroke vedno 1,5 ur dnevno v zaprtem prostoru (doma jih pa 

učimo, da je sedenje za računalnikom škodljivo!) je absurdno. 

 

Glede na to, da se igrišče "zelenec" nahaja dobesedno 150 metrov stran od šole, drugo igrišče 

(tam ko je tisti znižani koš za otroke, med Maroltovo in Reboljevo) pa 200 metrov 

stran  imam tu dva predloga kako je zadevo potrebno urediti: 

 

Opcija 1. šola začne spoštovati svoja pravila in do 17:00 prepove zadrževanje staršev na 

otroškem igrišču in začne otroke skladno s pravili stroke ob ustreznem vremenu imeti ali v 

telovadnici (ko je le ta prosta) ali na otroškem igrišču. Starši kateri se trenutno zadržujejo na 

šolskem igrišču (med katere sodim tudi sam) do 17:00 gredo na druga dva igrišča v naselju. 

Opcija 2. (bolj primerno) šola spremeni svoja pravila in staršem tudi formalno dovoli 

zadrževanje na otroškem igrišču pred 17:00 vendar se čez igrišče (med igrišči za košarko in 

rokomet) jesno označi cona zadrževanja staršev in otrok v njihovem varstvu in se starše z 

informativnimi tablami na vhodih v šolsko igrišče (ter tudi na drugačne načine) obvestijo o 

novih pravilih in začne otroke skladno s pravili stroke ob ustreznem vremenu imeti ali v 

telovadnici (ko je le ta prosta) ali na otroškem igrišču 

V obeh primerih je nujno potrebno od šole zahtevati izdelavo letnega plana skladno s pravil 

stroke in spremembo načina izvajanja popoldanskega varstva. 

Seveda nujno je potreno zahtevati od vseh treh predstavnikov v svetu šole, da v primeru, da 

na zastavljena vprašanja ne boste dobili ustreznih odgovorov, na seji sveta kljub temu, da 

bodo verjetno preglasani 8:3 glasujejo proti sprejetju letnega načrta šole. 

 

Za vsa morebitna vprašanja sem na voljo (prosim pisno, ker je tako najbolj efektivno). 

Mislim, da se lahko dogovorimo, da ni razloga, da se bi zahvaljujevali za prizadevnost in 

energijo. Po moje dolguje ta šola in veliko drugih šol, ter celoten šolski sistem (on Ministrstva 

naprej) vključno s starši vsaj opravičilo vsem otrokom kateri so svoje odmore v direktnem 

nasprotju z zdravo pametjo ter vsemi navodili stroke zaradi nejasno napisanega učnega načrta 

ter naše neaktivnosti preživljali za zaprtimi vrati zadnjih 20 let.  

 

Starši smo odvetniki otrok. Šolski delavci se tudi kdaj zmotijo, zato smo tu mi, da jih 

opozarjamo in tudi pomagamo če je treba.  



Ta dopis pošiljam v vednost vodstvu šole.  

 

 

lp 

Igor Ljubin 

 
 


