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OSNOVNA ŠOLA 
DOBREPOLJE 
           VIDEM 80,  
1312   VIDEM DOBREPOLJE 
Tel: (01) 7807-210 
e-pošta: O-dobrepolje.lj@guest.arnes.si 
 
 
 

 
Št. 900- 1/2020 – 2/1    
Datum:  29. 9. 2020  
 
 
ZAPISNIK 
 
1. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/21,  TOREK, 29. 9. 2020, OB 18. URI. Potek seje 
na daljavo preko aplikacije Zoom. 

 
Prisotni: Erika Jakič, Simona Starbek, Tina Kadunc, Lucija Šinkovec, Stanka Godec, Klea 
Strnad, , Alenka Zabukovec, Jolanda Mihelič, Nina Starič, Damjana Adamič, Vida Šinkovec, 
Albin Kralj, Tamino Petelinšek, Mitja Peček, Tina Pugelj Pečjak, Lidija Hočevar, Mirjam 
Struna, Brigita Novak, Maja Perhaj, Mateja Kotnik, Suzana Marolt, Gregor Blatnik, Urška 
Tavželj, Damjana Vidmar, Aleš Strnad, Luka Glavič, Teja Rajar. 
 
Opravičeno odsotni: Jernej Stare, Erika Ašič, Irena Rotar, Alenka Levstik  
Odsotni brez opravičila: Luka Lumbar 
 
 
Dnevni red sklicane seje: 
 
1. volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika; 
2. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje;  
3. Poročilo o izvrševanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 za šolo in vrtec; 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21; 
5. izvolitev predstavnikov staršev v Svet zavoda; 
6. izvolitev predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada; 
7. razno. 
 
Prvo redno sejo Sveta staršev je v skladu s poslovnikom sklical ravnatelj Ivan Grandovec. Sejo, 
ki je potekala na daljavo preko aplikacije Zoom, je vodila pomočnica ravnatelja za šolo Sonja 
Lenarčič. 
Sonja Lenarčič je pozdravila prisotne na seji. Predlagala je dopolnitev dnevnega reda s točko 
obravnave sprememb Poslovnika.  
Ravnatelj je pojasnil, da je spremembo poslovnika pripravil Jernej Stare ob sodelovanju z 
ravnateljem. Jernej Stare je pred sejo podal pisno obrazložitev sprememb poslovnika, ki jo v 
zapisniku navajamo v celoti: 
»Obrazložitev: glede na znano dogajanje, povezano z epidemijo COVID19, ter glede na ukrepe 
za varovanje javnega zdravja se daljše sestankovanje večje skupine ljudi, kakršna je tudi svet 
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staršev JVIZ OŠ Dobrepolje, kaže kot vir tveganja. Svet staršev sestavlja 31 predstavnikov 
razredov oz. vrtčevskih oddelkov, sej pa se udeležuje tudi vodstvo ter drugi sodelavci JVIZ. Seje 
sveta staršev praviloma trajajo 2-3 ure. Predvidevamo lahko, da bo tovrstno zbiranje v 
prihodnje odsvetovano, omejeno ali celo prepovedano. Spričo tega se zdi smiselno dopustiti, 
da se seje sveta staršev izvajajo prek spletnih povezav oz. s sredstvi za videokonferenčno 
sestankovanje (Skype, Zoom ipd.). Predložene spremembe poslovnika zagotavljajo izvedbo 
rednih in izrednih sej sveta staršev tudi prek oddaljenega dostopa. Z izvedbo spletnih sej bomo 
pripomogli k varovanju javnega zdravja, vsaj dokler bodo razmere terjale previdnost in 
zaščitno ravnanje. Hkrati videokonferenčne seje ponujajo priložnost za racionalizacijo dela 
sveta staršev, saj so dve ali tri ure trajajoče seje pogosto neproduktivne oz. nesorazmerno dolge 
glede na obravnavano vsebino. 
V manjšem delu (točka I.) pa predložene spremembe poslovnika pravilno povzemajo novi status 
podružnic oz. dislociranih enot JVIZ (PŠ Ponikve je ukinjena, dislocirana enota vrtca v 
Kompoljah pa je v mirovanju).« 
 
Sonja Lenarčič je dala na glasovanje sklep:   
 
Sklep 1 /1/2020-21 
Dopolni se predlagan dnevni red. Pod prvo točko se uvrsti obravnava sprememb Poslovnika 
sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Dnevni red z dopolnitvijo: 
 

1. obravnava sprememb Poslovnika sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje; 
2. volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika; 
3. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje;  
4. Poročilo o izvrševanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 za šolo in vrtec; 
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21; 
6. izvolitev predstavnikov staršev v Svet zavoda; 
7. izvolitev predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada; 
8. razno. 

 
1. 
Ravnatelj pove, da je bilo pred tednom dni še planirano, da se bomo sestali v Jakličevem domu,  
vendar so konec tedna prišli še bolj zaostreni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb 
koronavirusa. Zaradi sklica seje na daljavo je prišlo tudi do potrebe po spremembi Poslovnika.  
V kolikor boste predlagane spremembe podprli, sprememba in čistopis stopita v veljavo takoj. 
Ravnatelj odpira razpravo k spremembam poslovnika. 
Prijavljenih k spremembi ni. 
Sonja Lenarčič da na glasovanje sklep: 
 
Sklep 2/1/2020-21 
Sprejme se čistopis Poslovnika sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje z dne, 29. 9. 2020. 
Sklep je soglasno sprejet.  
 
2. 
Ravnatelj pove, da se v skladu s Poslovnikom, predsednik in njegov namestnik volita vsako 
šolsko leto. V preteklem mandatu je bila predsednica Lidija Hočevar.  
 
Predlogi: Lidija Hočevar 
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Drugih predlogov ni bilo. 
 
Sklep 3/1/2020-21 
Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 se izvoli Lidijo Hočevar. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Za namestnico predsednika sveta staršev je predlagana: Mateja Kotnik 
Drugih predlogov ni bilo. 
 
Sklep 4/1/2020-21 
Za namestnika predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 se izvoli Mateja Kotnik. 
Dva člana sta glasovala proti, ostali so glasovali za.  
Sklep je sprejet. 
 
3. 
Na zapisnik 3. redne seje v šolskem letu 2019/20 ni bilo pripomb oz. dopolnitev. 
 
Na glasovanje je bil dan sklep: 
 
Sklep 5/1/2020-21 
Svet staršev sprejme zapisnik 3. redne seje v šolskem letu 2019/20. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
4. 
Sonja Lenarčič preda besedo ravnatelju.  
Poročilo so člani prejeli v elektronski obliki. Pomenljiva je preprosta naslovnica, ki nam kaže 
šolsko lipo in hišnikovo hišo. S to podobo se je zaključilo 42-letno obdobje šole, takšne podobe 
danes ni več, saj je na tem mestu parkirišče, končuje se tudi izgradnja športne dvorane. 
Istočasno je konec klasičnega šolanja, uveljavlja pa se šola na daljavo. V času koronavirusa je 
večina staršev zelo dobro sodelovala, da smo lahko izpeljali pouk na daljavo. Vse bolj 
spoznavamo, da šola ni samo izobraževanje. Realnost je, da smo radi skupaj, potrebujemo 
socialne stike. Od marca 2020 nismo izvajali šol v naravi, izpeljavo nekaterih smo prenesli v to 
šolsko leto.    
 
K razpravi se ni prijavil nihče. 
 
Na glasovanje je bil dan sklep: 
 
Sklep 6/1/2020-21 
Svet staršev se je seznanil s Poročilom o izvrševanju LDN za šolsko leto 2019/20 za šolo in 
vrtec. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
5. 
Predstavitev LDN za šolsko leto 2020/21. 
Cvetka Košir: Pred nami je veliko izzivov predvsem pri upoštevanju navodil NIJZ. Letos smo 
organizirali sprejem novincev že v zadnjem tednu avgusta.  Prejeli ste povzetek LDN, celoten 
dokument bo objavljen na spletni strani vrtca. Letos smo zapisali novo vizijo vrtca, ki bo veljala 
za naslednjih 5 let.  
Ravnatelj: veliko truda vlagamo v to, da bi vsi učenci delali zavzeto. Veliko sodelujem z ZRSŠ, 
Poudarek je na ukrepih in priporočilih NIJZ – poraba mask, umivanje rok. V avgustu smo imeli 
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sestanek glede rekreacije v naši telovadnici. Pomisleki so zaradi morebitnega širjenja 
koronavirusa. Dogovor z županom je, da se futsal izvaja v šoli pod pogoji in v skladu z navodili 
NIJZ.  
Do preteklega tedna nismo vedeli ali bomo imeli dva oddelka prvega razreda, sedaj imamo dva 
oddelka. V sklopu LDN predlagamo, da se šola v naravi za druge razrede v Domu Čebelica ne 
izpelje. Z drugim razredom smo v septembru izpeljali štirinajst-dnevni plavalni tečaj. Prav je, 
da nam tudi za ta razred ostane še kakšen dan za izpeljavo dni dejavnosti. Planiramo, da bomo 
z učenci 4. razreda izpeljali plavanje, ki je v preteklem letu odpadlo. Nemščina pri izbirnih 
predmetih v zadnji triadi ni tako obiskana, kot je državno povprečje. Pri nas je manj kot četrtina 
vseh učencev pri nemščini. Omenil bi še vedenje na avtobusih. Po navodilih na prvih sedežih 
ne sedimo, učenci na avtobusu nosijo maske.  
Izpeljali bomo najnujnejše investicije. Na občino smo tudi že poslali predlog finančnega načrta 
za leto 2021. V dokumentu smo predlagali, da bi občina financirala vsaj 70 % kuharskega 
pomočnika v kuhinji. V tem trenutku razširitve kuhinje ne moremo izpeljati, ker je v učilnici 
pri jedilnici oddelek razredne stopnje, saj imamo letos na razredni stopnji kar 10 oddelkov. 
Da nekako vsaj delno rešimo problematiko, ki se tiče šolske prehrane, ravnatelj prosi za 
podporo staršev in predstavnice Lucije Šinkovec za prenovo spodnje vrtčevske razdelilne 
kuhinje.   
 
Sklep 7/1/2020-21 
Svet staršev se je seznanil z LDN za šolsko leto 2020/21 za šolo in vrtec in ga podpira. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
6. 
Izvolitev predstavnikov v Svet zavoda: 
 
Podani so bili predlogi: 
1. Mitja Peček (PŠ Kompolje) 
 
2. Damjana Vidmar (vrtec Ringaraja) 
 
3. Marko Trebušak (matična šola na Vidmu) 
 
 
Sklep 8/1/2020-21 
Svet staršev v Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrepolje izvoli: 
1. Mitja Peček (iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo PŠ Kompolje); 
2. Damjana Vidmar (iz vrst staršev otrok, ki obiskujejo vrtec Ringaraja); 
3. Marko Trebušak (iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo na Vidmu). 
 
Glasov proti ni bilo,  vsi prisotni so se opredelili ZA. Sklep je sprejet. 
 
7. 
Izvolitev predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada 
 
Ravnatelj pohvali delo predstavnikov v šolskem skladu v preteklem mandatu. Delo sklada 
ocenjuje kot uspešno. Veliko truda je bilo vloženega v pridobivanje sredstev tudi v letih, ko je 
sklad vodil Marko Ahačevčič.  
 
Lidija Hočevar v upravni odbor predlaga Tino Pogorelc. 
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Pozove predstavnike, da podajo svoje predloge. 
Predlagani sta bili še: Jolanda Mihelič in Alenka Zabukovec.  
 
Sklep 9/1/2020-21 
Svet staršev v Upravni odbor šolskega sklada JVIZ OŠ Dobrepolje izvoli: 
Tino Pogorelc, Jolando Mihelič in Alenko Zabukovec. 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
8. 
Ravnatelj je v nadaljevanju odgovoril na pisna vprašanja zastavljena pred sejo: 
 
Pripomba Alenka Levstik: Večina ukrepov je po NIJZ priporočenih, ne pa obveznih. Temu 
primerno naj se obnaša tudi šola, ker vladni odlok ni zakon in maske niso obvezne.  
 
Ravnatelj: v šoli se držimo pravil iz odlokov in tako naj bi se držali odlokov tudi v tem primeru. 
Če je otrok bolan, naj se to pove. Kako je na avtobusih, je določeno, vsi učenci morajo nositi 
maske. Imamo tudi nekaj učencev, ki spadajo v rizično skupino. Tudi zaradi teh učencev 
moramo biti solidarni.  
Sonja Lenarčič: za nas je zavezujoč odlok. Za učence 7.– 9. razreda so obvezne maske, če ne 
moremo zagotoviti razdalje 1,5 m. V razredih, kjer smo razdaljo lahko zagotovili, učenci mask 
ne nosijo. Naročili smo 30 enojnih miz z namenom, da bodo tudi ti učenci v razredu brez mask. 
Vsi učitelji nosijo maske. V šoli si ne želimo okužb. Na šoli imamo skoraj 400 učencev, 100 
zaposlenih in 165 otrok v vrtcu. Misliti moramo na vse. V časopisih piše marsikaj, mi 
poslušamo in upoštevamo predpise za šolo.  
 
 
Vprašanje/pobuda Alenka Levstik: V prvem šolskem obvestilu ste zapisali, da bodo vrata šole 
zaklenjena, kar je v popolnem neskladju s požarnim redom. Ali se z ene strani vrata odprejo 
avtomatsko in so zaklenjena samo z zunanje strani? 
 
Simona Starbek: Ali se lahko zamenja kljuko na vhodu učencev prvega razreda 
Vrata se z notranje strani težko odklepajo in odpirajo hkrati. Verjetno bo veliko težav in 
priprtih prstkov, predvsem sedaj, ko bodo učenci samostojno vstopali v in iz šole. Vrata so 
trenutno zaradi lepega vremena po večini odprta ni težav, bodo pa zagotovo ko se ohladi in 
pozimi.   
 
Ravnatelj: 8. septembra 2020 smo imeli požarno inšpekcijo. Vsi režimi zaklepanja vrat  so bili 
pregledani, prav tako vrata in na to inšpekcija ni imela pripomb. S 5. oktobrom bodo učenci 
sami prihajali v šolo. Iz šole jih bo pospremil knjižničar.  Kljuke ne bomo spreminjali. Za ostale 
učence v PB smo odhode rešili tako, da imajo starši št. mobitela pri dežurnih učiteljih.  
 
Simona Starbek: Seznam šolskih potrebščin, ki smo ga nekateri starši gledali na strani 
Kopija-nova za prvi razred, ni bil enak tistemu, ki ga ima učiteljica. Če smo kupovali 
samostojno, nekateri starši na seznamu nismo imeli LInk kock. Nektari so pri omenjenem 
dobavitelju naročili vse za 1. razred OŠ Dobrepolje, pa tudi niso prejeli teh kock. Tako je 
prišlo do neljubih težav in slabe volje pri starših in verjetno tudi učiteljici, ker starši nismo 
vedeli, kaj otroci potrebujejo, ko so doma govorili o kockah, ki bi jih morali oni imeti oz. mi 
kupiti. Težavo smo s pomočjo učiteljice rešili, vendar prosim, da se v prihodnje to ne dogaja.  
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Ravnatelj: Različna trgovska podjetja so sezname prejela z naše spletne strani. Na naši spletni 
strani so seznami točno takšni, kot so jih zahtevale učiteljice. Seznamov posameznih 
ponudnikov nismo delili učencem. 
 
Simona Starbek: Učitelji in šola pričakuje od predstavnika sveta staršev, da ostale starše po 
sejah obvešča o sprejetih sklepih itd. Zaplete se, ker učitelji zaradi varovanja osebnih 
podatkov ne želijo/morajo posredovati maile staršev predstavniku razreda. Naj se to uredi, da 
imajo predstavniki razreda v svetu staršev možen dostop do mailov drugih staršev ali pa pač 
ne bomo obveščali. 
 
Na prošnjo, da bi šola posredovala e-poštne naslove staršev je ravnatelj pojasnil, da to ni možno 
zaradi varstva osebnih podatkov. Lahko pa si starši sami izmenjajo e-poštne naslove.   
 
Jernej Stare je poslal vprašanje, kdaj se bo pričela vadba ritmične gimnastike za dekleta. 
Ravnatelj je 22. septembra poslal sporočilo na ŠD AS. Vadba naj bi bila v zgornjih prostorih 
nove športne dvorane. V avli vadbe ne bo, lahko je samo v stari telovadnici, ob upoštevanju 
navodil NIJZ. Z vadbo naj bi pričeli 7. oktobra.  
 
Lucija Šinkovec: odpiram vsakoletno tematiko. Starši pravijo, da pot v šolo še ni varna. 
Predvsem za drugošolce je težko. Izpostavi vas Cesto in Zdensko vas v križišču. Starši so se že 
obrnili na občino, kjer pa jim niso podali rešitve, ker kot pravijo denarja ni. Sprašujejo zakaj 
se je lahko naredila postaja v Zagorici. Prejšnji župan Janez Pavlin je dodal dodatne prevoze 
iz Videmskega hriba in Tisovca, nekje se dela izjema drugje ne. Drugo vprašanje je jutranje 
varstvo za učence 2. razreda.  
Ravnatelj: Prevoze za  Tisovec starši plačajo, ne vem, koliko se jih vozi iz videmskega hriba.  
Postajališča smo želeli urediti, odgovor na občini je bil, da se ureditev rešuje postopoma. 
Jutranje varstvo, predvsem za 2. razred, smo lani reševali, da so učenci prišli ob 6.20 k prvemu 
razredu. Letos je manj možnosti zaradi omejitve števila učencev, ki bi lahko pomenilo večjo 
možnost širitve okužb. Tudi v jedilnico učenci ne gredo več. Na predmetni stopnji so učenci 
vseskozi v eni učilnici.  
 
Mitja Peček: ali imate možnost vpliva na futsal. Otroke starši pripeljemo in jih po koncu vadbe  
čakamo jih, da jih prevzamemo. Sprašujem ali ni obvezno nošenje mask v šoli. Otroci se brez 
mask gnetejo pri izhodu, bolje bi bilo, da bi odprli vrata in bi šli ven.   
 
Ravnatelj: pogovarjali smo se Juretom Žnidaršičem ter dali jasna navodila. Učenci bi morali 
nositi maske in izvajalci bi morali tudi razkuževati garderobe za učenci, da je površina čista za 
novo skupino. Ravnatelj bo urgiral, da se ta navodila spoštujejo. Seznanil bom tudi župana, ki 
je bil na prvem sestanku. Pri športni vzgoji se strogo držimo navodil, razkužujemo tudi žoge.  
 
Sonja Lenarčič: tudi starši to povejte izvajalcem športnih dejavnosti.  
 
Mitja Peček: apeliram na starše, da tudi oni obvestijo ŠD. 
 
Mirjam Struna: ali so za PŠ Struge predvidena kakšna obnovitvena dela. Npr. vhodna vrata.  
Ravnatelj pravi, da bi bolj kot vrata bilo potrebno obnoviti okna v treh učilnicah. Pri samem 
pouku držimo isti nivo pouka, kot je to na videmski šoli (e-table, računalniki).  
 
Tina Pugelj Pečjak: sedaj, ko je koronavirus je to res idealna šola. Podružnične šole so idealne 
in bi bile lahko vseskozi odprte, tudi v času zaprtja šol. Otroci niso številke in pri podružnični 
šoli je potrebno gledati tudi z drugih vidikov ne samo denarno.  
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Ravnatelj: v proračun 2021 sem že napisal, kakšne kombinacije bomo imeli prihodnje šolsko 
leto in koliko ur potrebujemo s strani občine. V letu 2021/22 se bo prvič zgodilo da bomo na 
PŠ Struge imeli četverno kombinacijo in zelo malo učencev v prvi triadi. Četverna kombinacija 
je zelo težka za izvajanje pouka. To smo imeli v Ponikvah in starši so se nato odločili, da gredo 
učenci na videmsko šolo.  
 
Na koncu so starši zelo pohvalili Sonjo Lenarčič. Zelo se trudi, je strokovna in odprta za vse 
predloge. Še naprej si želijo tako dobrega sodelovanja.  
Tudi ravnatelj pohvali pomočnico Sonjo Lenarčič. Pove, da je Sonja delala tudi po 18 ur 
dnevno, da bi šola na daljavo dobro potekala.  
Sonja Lenarčič: skupaj smo zmogli in vesela sem, da gremo tako naprej.  
 
Lidija Hočevar: v prihodnosti bo težko, ministrstvo stroškov ne bo krilo, rešilo bi nas 
priseljevanje, kar je malo verjetno. Kljub temu da se nekateri vračajo, ne bi znala predvidevati. 
Pohvalim ŠN za 5. razred, ki je bila zelo dobro izpeljana. Kar se tiče današnje izvedbe seje se 
zahvaljujem za tehnično podporo in pomoč.  
 
Ravnatelj se zahvali Lidiji Hočevar za vodenje in sprejem funkcije za naprej. 
Ravnatelj se zahvali vsem, ki so sodelovali v težkih situacijah. Upamo, da bodo razmere 
dopuščale, da ostanemo v šoli in ne bo potreben pouk od doma.   
 
Sonja Lenarčič se vsem zahvali in zaželi veliko zdravja in potrpežljivosti. Če se bomo 
pogovarjali, bomo tudi dobro sodelovali.  
 
Seja se je zaključila ob 19. 47. 
 
 
Zapisala:                                                                             Predsednica Sveta staršev: 
Judita Oblak                                                                       Lidija Hočevar        
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