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Datum:  10. 6. 2021  
 

 
ZAPISNIK 

 
2. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/21,  SREDO, 9. 6. 2021, OB 18. 00. Potek seje na 
daljavo preko aplikacije Zoom. 

 
Prisotni: Erika Jakič, Lucija Šinkovec, Klea Strnad, Alenka Zabukovec, Jolanda Mihelič, 
Jernej Stare, Erika Ašič, Damjana Adamič, Vida Šinkovec, Albin Kralj, Tina Pugelj Pečjak,  
Lidija Hočevar, Mirjam Struna, Maja Perhaj, Suzana Marolt, Urška Tavželj, Luka Glavič, Teja 
Rajar. 
 
Opravičeno odsotni: Tina Kadunc, Alenka Levstik, Irena Rotar, Luka Lumbar, Tamino 
Petelinšek, Gregor Blatnik, Damjana Vidmar, Aleš Strnad, Simona Starbek. 
 
Odsotni brez opravičila: Stanka Godec, Nina Starič, Mitja Peček, Brigita Novak, Mateja 
Kotnik. 
 
Ostali prisotni: Ivan Grandovec, Pajk Sandra, Sonja Lenarčič, Cvetka Košir. 
 
Dnevni red sklicane seje: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2020; 
2. Delno poročilo o delu v vrtcu in šoli za šolsko leto 2020/2021; 
3. Predlagano učno gradivo za šolsko leto 2021/2022 JVIZ OŠ Dobrepolje; 
4. Dodatna izvolitev predstavnika Sveta staršev v upravni odbor Šolskega sklada in 

imenovanje upravnega odbora Šolskega sklada; 
5. Okvirno število oddelkov in organizacija pouka v šolskem letu 2021/2022; 
6. Predlogi, pobude in vprašanja; 
7. Razno - Šola na daljavo v času epidemije. 
 
Seja se je začela ob 19.07 in je potekala na daljavo preko aplikacije Zoom, računalniško 
podporo je vodila pomočnica ravnatelja za šolo Sonja Lenarčič.  
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Sonja Lenarčič je pozdravila prisotne na seji in predala besedo Lidiji Hočevar. 
 
Lidija Hočevar pozdravi prisotne in predlaga, da začnemo s predstavitvijo delnega poročila šole 
in vrtca, dokler se seji ne pridruži še kdo od povabljenih, da bo seja sklepčna. 
Predlaga še dodatnega predstavnika s strani staršev vrtca  za Šolski sklad, in sicer Tejo Rajar, 
če bi sprejela to funkcijo. Besedo preda Ivanu Grandovcu. 
 
Ivan Grandovec pozdravi ter preda besedo Cvetki Košir, ki predstavi delno letno poročilo vrtca 
Ringaraja. 
 
2. 
Cvetka Košir pozdravi in predstavi delno poročilo o delu vrtca. V predstavitvi izpostavi:  
- da je kljub koronskem času uvajanje otrok v vrtec potekalo dokaj normalno; 
- da so z otroki obiskali Kekčevo deželo; 
- v času epidemije so se trudili ohranjati stik s starši in otroki ter jim nuditi podporo v času 

odsotnosti z vrtca; 
- zaposleni so se izobraževali na različnih seminarjih. Tudi za starše je bil organiziran 

seminar; 
- izpeljali so roditeljski sestanek;  
- z otroki so izvedli vrtec v narav na Debelem rtiču; 
- sodelovanje v projektu Ekovrtec; 
- vpis otrok v novo šolsko leto 2021/2022 in oblikovanje skupin. 
 
Cvetka Košir preda besedo Sonji Lenarčič. Ona poudari, da je na sejo ponovno povabila še vse 
tiste, ki se niso odzvali. 
 
Luka Glavič se je pridružil seji ob 19.23. 
Jernej Stare se je pridružil seji ob 19.25. 
Tina Pugelj Pečjak se je pridružila ob 19.30. 
 
Sonja Lenarčič predstavi delno poročilo o delu šole in izpostavi: 
- pouk na daljavo je bilo potrebno organizirati, kjer je bilo ogromno spreminjanja urnikov in 

prilagajanja učiteljev, tedensko se je izvajalo več ur pouka, preko aplikacij so učitelji 
razlagali snov in dajali naloge učencem;  

- s pomočjo donatorjev je bilo poskrbljeno, da so vsi učenci imeli računalnike in so tako 
nemoteno nadaljevali pouk; 

- poudari, da je bila šolska prehrana organizirana za socialno ogrožene, ki so to želeli, hišnik 
pa jo je razvažal; 

- potekale so tudi individualne ure pouka za tiste, ki so to potrebovali; 
- poudarila je da so učenci upoštevali higienske ukrepe in  navodila s strani NIJZ-ja (nošenje 

mask); 
- kljub omejenem izvajanju šolskih tekmovanj so se nekaterih udeležili in dosegli lepe 

uspehe; 
- izvedena je bila šola v naravi (plavalni tečaj). 
 
Nato je nadaljeval ravnatelj Ivana Grandovca. Izpostavil je materialne pripomoček, ki jih je bilo 
potrebno dokupiti zaradi epidemije, ki pa jih je tudi sam zapisal na koncu poročila o delu šole. 
Omenil je še varno mobilnost v vrtcu, pripravljena je bila maketa poti do Stare luže, ki rešuje 
težavo prečkanja ceste, ki ni varno označena, v dogovoru z občino se bo ta projekt izpeljal. 
Pohvalil je še sodelavce za prilagodljivost dela med epidemijo. 
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Ivan Grandovec zaključi in preda besedo Lidiji Hočevar, ki pa omeni, da je seja sklepčna, ker 
je sedaj prisotno dovolj članov. Predlagala je da se glasuje tako da, če se kdo ne strinja s 
sklepom, poda pritožbo v nasprotnem primeru se sklep sprejme. 
 
Lucija Šinkovec se opraviči, saj je morala zaradi obveznosti sejo zapustiti ob 19.45. 
 
1. 
Lidija Hočevar predlaga, da se sprejme zapisnik 1. redne seje Sveta staršev pod prvo točko 
dnevnega reda z dne 29. 9. 2021.  
 
Sklep 1/2/2020-21 
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2020 se potrdi. 
 
2. 
Lidija Hočevar predlaga, da se sprejmeta oba delna poročila vrtca in šole, ki sta bila 
predstavljena. Vpraša če je kakšna pripomba. Jernej Stare omeni glede šolske poti do Stare luže, 
da je bilo že leta 2014 predlog poslan na Direkcijo za ceste in da je bila občina seznanjena z 
omenjeno problematiko. 
 
Lidija Hočevar vpraša, če je kakšna pripomba na oba delna poročila, ker ni pripomb, se sprejme 
sklep. 
 
Sklep 2/2/2020-21 
Prisotni na seji so seznanjeni z delnim poročilom o delu v vrtcu in šoli za šolsko leto 
2020/2021. 
 
3. 
Lidija Hočevar prosi Ivana Grandovca naj predstavi koliko sredstev, da država za učbeniški 
sklad. Ivan Grandovec pove, da država da malo manj kot bi bilo potrebno še posebej za učence 
1. razreda.  Zato se bo ta primanjkljaj pokril z delom sredstev za 2. in 3. razred. Učencem 4. in 
5. razreda bi radi zagotovili učbenike iz šolskega sklada, ker sedaj veljavne učbenike tiskarna 
za šolsko leto 2021/2022 ne bo tiskala. Ravnatelj predlaga, da starše 4. in 5. razreda, ki imajo 
lastni učbenik, zaprosi za donacijo šolskemu učbeniškemu skladu. Pove, da bomo nekaj 
učbenikov za 4. razred dobili kot darilo od šole iz Celja, ker jih oni ne potrebujejo več.  
 
Lidija Hočevar predlaga, da se sprejme predlog učnega gradiva za šolsko leto. Ker ni pripomb 
se sklep sprejme. 
 
Sklep 3/2/2020-21 
Prisotni na seji so seznanjeni s predlogom učnega gradiva za šolsko leto 2021/2022 JVIZ 
OŠ Dobrepolje, in potrjujejo učno gradivo za šolsko leto 2021/2022. 
 
4. 
Lidija Hočevar preide na četrto točko dnevnega reda, kot je že na začetku seje predlagala si 
želi, da bi Teja Rajar sprejela funkcijo predstavnika Sveta staršev z vrtca  v upravni odbor 
Šolskega sklada. 
 
Teja Rajar se zahvali za zaupanje in se strinja z izvolitvijo v Šolskega sklad. 
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Sklep 4/2/2020-21 
Dodatno se izvoli predstavnika Sveta staršev v upravni odbor Šolskega sklada, izvoljena je 
Teja Rajar. 
 
 
5. 
Lidija Hočevar prosi Ivana Grandovca, naj predstavi peto točko dnevnega reda. Ivan Grandovec 
predstavi število učencev. Izpostavi, da je bil na občino poslan predlog za dodatne ure, ki je bil 
s strani občine potrjen. Omenil je, da nam s strani MIZŠ-ja ne pripada dodatnih 10 ur 
matematike in slovenščine, tudi za to je bila zaprošena občina in upa, da bo tudi to odobreno. S 
strani MIZŠ-ja je bil obveščen, da so število ur podaljšanega bivanja zmanjšali za 10 %, saj je 
manj staršev izrazilo potrebo za podaljšanem bivanju. Upa tudi, da bi prihodnje leto imeli dva 
oddelka 4. razreda, zaradi učencev, ki imajo odločbe za DSP oziroma potrebe po tem, da 
delujejo v manjših oddelkih. V vrtcu bo 9 oddelkov, s 1. 1. 2022, se bo dodatno verjetno odprl 
polovični jaslični oddelek za otroke rojene v letu 2021.  
Omenil je, da je čas epidemije prinesel veliko nazadovanja pri plovnosti otrok. Dodatna težava 
pri organizaciji plavalnih tečajev je ta, da bo OŠ Savsko naselje, kjer se tečaji plavanja 
opravljajo sedaj, v prihodnosti potrebna obnove, tako da ne bodo mogli v spomladanskem času 
zagotoviti tečajev plavanja niti za otroke iz Ljubljane.  Verjetno bomo z bodočimi prvošolci 
odšli na tečaj plavanja že v mesecu septembru. OŠ Savsko naselje nam zagotavlja učilnico, tako 
da je polovica učencev v bazenu, polovica pa ima pouk. Na ta način se bistveno znižajo stroški 
prevoza. Dogovarjamo se za dodatni tečaj plavanja za učence 6. razreda, če se bo pokazala 
potreba po tem. 
 
Lidijo Hočevar zanima kaj je z zimsko šolo v naravi. 
 
Ivan Grandovec omeni, da je zaradi epidemije sedaj odpadlo smučanje v Planici, se pa 
dogovarja za termin na Jesenicah za konec januarja ali začetek februarja 2022. Omenil je da je 
težko najti letovanje za otroke po taki ceni, kot jo nudijo v CŠOD. Ponudbe se še zbirajo. 
 
Lidija Hočevar se zahvali in vpraša če je kakšna pripomba na število oddelkov in organizacijo 
pouka v naslednjem šolskem letu, ker ni pripomb se sklep sprejme. 
 
Sklep 5/2/2020-21 
Prisotni na seji so seznanjeni z okvirnim številom oddelkov in organizacijo pouka v šolskem 
letu 2021/2022. 
 
6. 
Pod šesto točko Predlogi, pobude in vprašanja je Lidija Hočevar omenila, da je predstavnica 
staršev 4. a razreda Alenka Levstik, ki na seji ni bila prisotna, vendar je predhodno  posredovala 
pripombo enega izmed staršev, in sicer: pohvala in zahvala učiteljem za trud v zadnjih dveh 
šolskih letih, nekateri so se res potrudili. Ter graja nekaterim posameznikom, ki pred šolo 
kričijo na otroke, ko si snamejo maske.  
 
Lidija Hočevar je pohvalila učiteljice s PŠ Struge saj so se same angažirale in spremljajo otroke 
v šolo in iz šole s kolesom oziroma peš. Lidija Hočevar vpraša, če je še kakšna pobuda. 
 
Ivan Grandovec je omenil, da se bo s prevoznikom Matejem Strahom, ki občasno prevaža otrok,  
do Strug in bo povedal, kje ustavlja s kombijem, da bi se naredile talne označbe za večjo varnost 
ustavljanja šolskega kombija. Jernej Stare omeni, da bi s strani staršev imeli predstavnika, ki bi 
se vključil v problematiko avtobusnih postaj in cestnih označb za varnost otrok, prav tako je 
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bilo to v preteklosti obravnavano na občini. Lidija Hočevar je vprašala, če je kakšen kandidat, 
ki bi se aktivno vključil v to problematiko. Jolanda Mihelič je omenila, da v Svetu staršev ni 
nobenega strokovnjaka s tega področja, vendar se je pripravljena vključiti in sodelovati na tem 
področju. 
 
Ivan Grandovec je še omenil načrte glede športne dvorane, z Zvezo športnih organizacij bi 
prenovili tla stare telovadnice, in sicer da bi se preuredila v teniška igrišča. Prav tako bi se z 
zunanje strani te telovadnice naredila vrata v steno in tako zunanji vhod v dvorano za zunanje 
obiskovalce. 
V dogovoru z občino je tudi povezava šole in nove telovadnice, saj se morajo otroci preobuvati 
in preoblačiti, saj ni pokritega prehoda, kar prinese veliko umazanije in vzame veliko časa 
preden se otroci preoblečejo. 
 
Lidija Hočevar je Ivanu Grandovcu postavila vprašanje glede šolske kuhinje. Ivan Grandovec 
je povedal, da je bil razpis za prosto delovno mesto kuharja zaključen, ter da se je prijavilo pet 
kandidatov, ki pa v večini ni želela sprejeti delovnega mesta zaradi slabe plače. 
 
7. 
Pod sedmo točko ravnatelj pohvali učitelje, ki so se v velikem številu odzvali na cepljenje, prav 
tako pa se redno testirajo in upoštevajo navodila s strani NIJZ-ja. V vrtcu je bil odziv na 
cepljenje slabši. Omeni še samo testiranje učencev, ki se izvaja na domu enkrat tedensko in je 
zelo visoko glede na slovenko povprečje. 
 
Lidija Hočevar se zahvali in zaključi sejo. 
 
Ivan Grandovec se zahvali vsem prisotnim. 
 
Seja se je zaključila ob 20.52. 
 
Zapisala:                                                                             Predsednica Sveta staršev: 
Sandra Pajk                                                                         Lidija Hočevar   
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