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ZAPISNIK 

 
1. izredna seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022,  ČETRTEK, 21. 10. 2021, OB 18.00. Potek seje 
na daljavo preko aplikacije Zoom. 

 
Prisotni: Erika Jakič, Simona Starbek, Tina Kadunc, Stanka Godec, Alenka Levstik, Ana Špan Česen, 
Jolanda Mihelič, Jernej Stare, Erika Ašič, Suzana Širaj, Damjana Adamič, Lidija Hočevar, Tina Pogorelc, 
Sabina Strnad, Damjana Vidmar, Luka Glavič, Špela Češnovar, Teja Rajar, Ivo Francelj, Ivan Grandovec, 
Sonja Lenarčič, Sandra Pajk, Igor Ahačevčič, Jože Prijatelj. 
 
Opravičeno odsotni: Cvetka Košir, Špela Češnovar, Igor Janko, Lucija Šinkovec, Tina Pugelj Pečjak, Igor 
Janko. 
 
Odsotni brez opravičila:  Miloš Božević, Klea Strnad, Irena Rotar, Simona Perko, Mojca Novak, Mitja 
Peček, Katarina Ramač, Gregor Blatnik, Ida Gornik. 
 
Dnevni red sklicane seje: 
 
1. Možnosti ureditve prometne varnosti in problematika šole 

Tematika: Predstavitev poročevalca vsebine s strani predstavnika občine glede prometne 
varnosti, g. Jožeta Prijatelja in vzpostavitev dialoga z županom g. Igorjem Ahačevčičem o 
problematiki šole 

 
 
Prva izredna seja je potekala na daljavo preko aplikacije Zoom. Sklicala jo je pomočnica 
ravnatelja Sonja Lenarčič. Besedo je predala predsednici sveta staršev Lidiji Hočevar, ki je 
vodila sejo. 
 
Seja se je začela ob 18.04. 
 
Lidija Hočevar pozdravi in preide na temo zaradi katere je bila sklicana seja, in sicer prometna 
varnost šolskih poti. Preda besedo županu Igorju Ahačevčiču. Župan pozdravi in se zahvali za 
vabilo na sejo in skrb za prometno varnost v občini. Župan je predstavil omenjeno 
problematiko po celotni občini in povedal, kaj se dogaja na tem področju. 
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Poudaril je, da je to problematika, ki se vleče že dolga leta. Glede Zdenske vasi je leta 2019  
sam dal predlog na Ministrstvo za infrastrukturo, vendar takrat ni bilo posluha za omenjeno 
temo. Je pa reševanje te problematike odvisno tudi od časov in politike.  
 
Avtobusne postaje v Strugah bi lažje uredili, saj je dovolj prostora, vendar je potrebno zaradi 
zakonodaje urediti še druge dejavnike. Druga možna rešitev za  Struge je, da bi bila avtobusna 
postaja nasproti gostilne in bi bila le eni strani ceste. Uredili bi pločnik in zavarovan prehod 
čez cesto do šole. Sam projekt je v zaključnem projektiranju in v fazi odkupovanja zemljišč. 
Pomladi 2022 je predviden začetek rekonstrukcije. 
 
Občina načrtuje rekonstrukcijo cest po celotni občini, ki pa je razdeljena po fazah. Začela se 
bo z rekonstrukcijo ceste Struge–Kompolje. Drugi del bi rekonstrukcijo ceste skozi Kompolje. 
Naslednja faza bi bila rekonstrukcija ceste Kompolje-Videm.  
Nato še rekonstrukcija ceste  Zdenska vas–Rašica. Ko bi se delala rekonstrukcija cest, bi se 
uredili pločniki, avtobusna postajališča in javna razsvetljava. 
 
Za križišče v Zdenski vasi je Ministrstvo za infrastrukturo naročilo Direkciji za ceste, naj pripravi 
celovito rešitve za celotno Zdensko vas. Težava je, da je tam zelo ozko in dejansko premalo 
prostora za dvosmerni promet. Za nas pa je trenutno pomembno, da bi uredili pot, ki bi varno 
vodila do šole. Na to poročilo celovite rešitve na občini še čakajo.  
 
Cilj ureditve ceste do Rašice je ureditev priključka s strani Dobrepolja, ureditev krožišča, ki bi 
bilo dovolj veliko. Težava je z enim lastnikom, ki ne želi prodati zemljišča, kar podaljšuje 
postopek. 
Pogovarjali so se o obvoznici mimo Rašice, ki je v fazi priprave predloga direkcije za ceste, 
govorimo o razvojni osi 3A. Več o tem se še ne da povedati, ker je to odvisno od predloga, ki 
ga bo dala Direkcija za ceste. 
 
Vprašanje je bilo tudi za avtobusno postajo v vasi Potiskavec, župan je omenil, da so na občini  
začeli že pozno spomladi z ekipo, ki je bila sestavljena iz strokovnjakov, delati na tem. 
Ustanovili so komisijo, ki ugotavlja, kje bi se lahko postavila avtobusna postaja, da bi bilo 
čakanje otrok na avtobus varneje. 
 
Izpostavil je še specifično težavo v občini Dobrepolje, ker je velik del cest v državni lasti, občina 
na rekonstrukcijo teh cest nima vpliva. 
 
Pojasnil je tudi ureditev javne razsvetljave, obnavlja se kanalizacija v Potiskavcu, v sklopu tega 
se bo uredila razsvetljava do državne ceste. 
 
Vprašanje je bilo še o nevarnosti ceste pri baru Majolka, ker je ta cesta v lasti države, ona 
določa, kako bo urejena prometna varnost na tem področju. 
 
Za opozarjanje ljudi na hitrost vožnje bomo namesti prikazovalnik hitrosti za umirjanje 
prometa, to bo urejeno še letos. 
 
V vasi Kompolje se ves promet odvija skozi vas, cesta je v lasti države, ki pa ne dovoli postaviti 
razsvetljave, dokler se ne uredi celovita rekonstrukcija ceste.  
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Župan preda besedo Jožetu Prijatelju, da predstavi rešitve avtobusnih postaj in novo 
prometno ureditev okolice šole. 
 
Jože Prijatelj pozdravi in se zahvali za besedo. Pove, da so do sedaj imeli o avtobusnih 
postajališč do sedaj tri sestanke. Ugotovili so dejansko stanje, saj je veliko avtobusnih 
postajališč, ki jih je potrebno urediti. Začeli bi tam, kjer je največ prometa.  
 
Projekti gredo naprej v Hočevju, v novem delu je že urejeno avtobusno postajališče, sicer je 
trenutno še makedamsko. Zaradi velike količine nasutja se bo šele spomladi asvaltiralo. 
Narejeno je tako, da kombi ustavi izven vozišča. Znak za avtobusno postajo je že urejen, 
postajališče je v funkciji in varno. Na vseh postajališčih je mišljena  tudi nadstrešnica. 
 
Na problematiko ceste v Zdenski vasi je odgovoril že župan, težava je v tem, da je cesta v lasti 
države, čaka se še ideje in osnutke. 
 
V vasi Cesta naj bi bila postaja postavljena tako, da bi avtobus ustavljal na vozišču. Postajališče 
bo na obeh straneh ceste in bo urejeno s prehodom za pešce ter pločniki. Postajališče bo imelo 
nadstrešnico, in bo namenjeno tudi za linijski promet. 
 
Veliko je dogovorov z lastniki zemljišč, zato so ti dogovori tema, ki je vsakodnevno aktivna in 
se spreminja vsakodnevno. 
 
V Predstugah bo postajališče ob regionalni cesti ob skladišču lesa. Avtobus bo ustavil na 
vozišču. Pred postajo pa bo grbina za umirjanje prometa. Ena grbina bo na cesti proti 
kamnolomu, s tem bomo obe občinski cesti poskušali umiriti. 
 
V vaseh Cesta in Predstuge so narejeni projekti in okvirni izračuni. Upam, da bomo šli letos v 
razpis in iskanje ponudb za ureditev ceste in postajališč. Če bo vreme, se bo to uredilo še letos. 
 
Lidija Hočevar povabi župana, da pojasni še promet v okolici šole in prehod v športno dvorano.  
Župan je povedal, da je velika škoda, ker se ni uredil povezovalni hodnik, ko se je delala športna 
dvorana, saj je potrebno začeti vse od začetka. Sedaj se pridobiva gradbeno dovoljenje. 
 
Omenil je še, da so stroški, ki nastanejo z urejanjem in načrtovanjem prometne varnosti visoki, 
zato je potrebno dobro premisliti, kaj je smiselno urediti najprej vsekakor pa se bo zadeva z 
leti počasi izboljševala. 
 
Jože Prijatelj odgovarja na vprašanja, ki so bila postavljena v klepetalniku. 
  
Kako je s postajališči v Ponikvah, pločnikom in prometnimi ovirami? 
 
Postajališči v Ponikvah sta dve, eno ima nadstrešnico, drugo pa ne. Zakaj ni pločnika? Ker ni 
dovolj zemljišča. 
 
Vprašanje glede dovoza do vrtca in šolska avtobusna postaja? Jože Prijatelj deli predstavitev 
načrta, kjer je izrisana nova prometna ureditev. 
Prikazana je bila skica ureditve ceste od Male vasi do novega vrtca. Ta ureditev predvideva 
obnovo ceste od priključka pa do konca vrtca. Pri šoli, kjer je sedanje parkirišče, se bo uredila 
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avtobusna postaja s pločnikom. Avtobus bo imel krožno pot in bo šel po starem uvozu notri,  
po novem ven, urejene bodo tudi grbine in cona 30 na celem območju.  Pri urejanju 
postajališča se bosta  sicer izgubili dve parkirišči za avtomobile, poskušalo pa se bo ohraniti  
čim več dreves. Zgradil se bo nov pločnik z novim cestiščem in dvosmerni promet do starega 
vrtca, od tam naprej bo enosmerni promet. 
Razpis za ta projekt je zunaj in pričakujemo ponudbe ter upamo, da se bo začelo že letos. 
Odvisno je od vremena, zaključek pa bo konec maja, vsaj  tako je v razpisu. 
 
Kar ni dodatnih vprašanj, nadaljuje župan. 
 
Župan odgovarja na postavljeno vprašanje glede vasi Ponikve. Pri vseh naseljih bi potrebovali 
urediti pločnike in preplastiti ceste. Ker je občinski proračun težak 4 milijone, žal ni denarja za 
vse na enkrat. Trenutno se veliko dela na kanalizaciji. Urejana pa bodo štiri postajališča, ki 
bodo pomagala k varnosti. Upa, da jim bo prišla država naproti pri urejanju cest. 
 
Damjano Vidmar je zanimalo, zakaj ni table cona 30 od Vidma do Zavoda Sv. Terezije. Župan 
omeni, da bi postavitev ovire za umirjanje prometa, povzročila preveč ropota, kar pa ni dobro 
za naselje. Damjana Vidmar še predlaga znak in merilnik hitrosti.  
 
Tina Kadunc omeni promet v Zdenski vasi. 
Župan odgovarja, da bo bili glede Zdenske vasi že sestanki, eden v juniju drugi v avgustu, 
naslednji teden bo še en sestanek, kako stvar poteka. Zadeva ni enostavna, saj ni možnosti 
dvosmernega prometa, problem je še pločnik. Upa, da znajo strokovnjaki to urediti.  
Tina Kadunc sprašuje za terminski plan tega projekta, kako je za naprej.  
Župan odgovori, da terminskega plana še ni, najprej  mora Direkcija za ceste urediti načrt in 
rešitve, potem se je potrebno dogovoriti za odkup zemljišča.  Tina Kadunc je še vprašala, kdo 
sodeluje pri tem. Župan ji odgovori, da sodeluje on in država, da v tej fazi ni potrebnih drugih 
deležnikov. 
 
Damjana Vidmar se vrne na vprašanje znaka 30 in merilnika hitrosti. Župan ji odgovori, da 
stalnega radarja v Dobrepolju ni, ker je to drago. So pa mobilni, ki jih redarji postavijo.  
 
Lidija Hočevar ima vprašanje, kaj je z razsvetljavo v Zagorici. Župan odgovarja, da je polovica 
vasi brez razsvetljave, ker je to velik strošek. Na novo se to dela takrat, ko se ureja ceste. 
Razsvetljava se bo najprej urejala tam, kjer je to nujno potrebno. Kjer se bo sedaj delal pločnik, 
se bo urejala tudi javna razsvetljava, zemljišča so tam odkupljena. 
 
Jože Prijatelj poudari, da je delo na postajališčih težavno, saj  šola ni poslala posodobljenega 
elaborata šolskih poti.  
Ravnatelj odgovarja, da je elaborat za Kompolje in Struge urejen. Problem je le v Zdenski vasi, 
ker se to ne da narediti, saj tam ni primernih varnih poti za v šolo. 
 
Lidija Hočevar je omenila, da je bila na klepetu izrečena tudi pohvala Teje Rajar. 
Sama nima dodatnih vprašanj, bi pa rada v luči optimizma zgolj pozdravila napredek in razvoj 
v pravo smer, ki ga kažejo trenutna dela v Strugah. V upanju, da bodo tudi Struge v kratkem 
obogatene z varnimi in osvetljenimi šolskimi potmi ter postajališči za šolske otroke. 
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Župan omeni, da je smiselno tudi otroke naučiti prometne varnosti, zato bodo otroci v vrtcu 
dobili poganjalčke, da bi se naučili vključevanja v promet. Opozoril je še, da morajo tudi starši 
paziti na prometno varnost okoli šole. 
 
Župan nadaljuje, da so pred kratkim starši iz Strug prosili, da bi LPP podaljšal linijo do Strug. Z 
2. 11. 2021 bo to uvedeno.  
 
Sabina Strnad nadaljuje, da je prestavitev kapelice v Zdenski vasi nesmiselna, saj deluje kot 
omejevalnik hitrosti. Sprašuje, če bi se postavil še kakšen omejevalnik hitrosti. 
 
Župan odgovarja, da radar je bil postavljen, vendar se ni pokazalo učnikov. Enako je v 
Predstrugah s tovornjaki, ki vozijo s kamnoloma.  
 
Sabina Strnad predlaga, da predstavniki staršev opozorijo starše v svojih razredih, da se jih 
pozove, naj vozijo počasi in skrbijo sami za prometno varnost.  
Ravnatelj omeni, da se o teh stvareh pri razrednih urah pogovarjajo. In vsaj 90 % staršev 
razume to problematiko, se pa najdejo takšni, ki tega ne upoštevajo. 
 
Ano Špan Česen zanima uskladitev voznega reda avtobusa in vlaka. Imela je še vprašanje glede 
sistematskih pregledov otrok, zakaj se ne izvajajo na Vidmu. Odgovor, da ni ustreznih 
prostorov, ni ravno razlog, ker je na Vidmu ambulanta, ki obratuje. 
 
Župan odgovori, da je govoril z direktorico ZD Grosuplja, zahteval je pediatra na Vidmu vsaj 
enkrat na teden.  
V planu je prenova ZD na Vidmu in v naslednjem letu bodo zahtevali, da se začne izvajati tudi 
pediatrična ambulanta. 
Kar se tiče usklajenosti voznih redov sta z županom iz Velikih Lašč to predstavila na Ministrstvu 
za infrastrukturo. Odgovor je bil, da je sprememba voznih redov težavna. 
 
Jolanda Mihelič je rekla, da bi morali starši stopili skupaj, da bi se kaj premaknilo.  
 
Župan pove, da bi v smislu varovanja okolja dobro uporabljati vlak in upa, da se bo to v 
prihodnosti spremenilo. 
 
Lidija Hočevar vpraša, če ima še kdo kakšno vprašanje in se zahvali za sodelovaje in izčrpno 
poročanje. 
 
Župan je dodal še, da se trudijo z odborom za družbene dejavnosti glede oskrbe z lokalno 
hrano.  
V tednu, ko bo slovenski tradicionalni zajtrk, bomo poskusili z lokalno hrano. Sedaj se bo to 
izvedlo za poskus in se bo videlo, kako bo. Župan preda besedo ravnatelju, če ve kaj več na to 
temo.  
 
Ravnatelj nadaljuje, da smo s Kočevja smo dobili ponudbo, bomo pa v tistem tednu imeli 
dvakrat slovensko kosilo. V septembru smo imeli odpoved enega dobavitelja iz lokalnega 
okolja.  Zato smo dobili drugega ponudnika, ki pa nas je v tem tednu obvestil, da bo zvišal cene 
za 6 %, ker so se zvišali stroški. Ravnatelj je omenil, da bo potrebno zvišati cene malice.  
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Lidija Hočevar vpraša, če je še kakšno vprašanje, ker ga ni, zaključi sejo. 
 
Seja se zaključi ob 20.05. 
 
  
 
Zapisala:                                                                             Predsednica Sveta staršev: 
Sandra Pajk                                                                        Lidija Hočevar 
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