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ZAPISNIK 

 
2. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022,  SREDA, 16. 2. 2022, OB 18.00. Potek seje na 
daljavo preko aplikacije Zoom. 

 
Prisotni: Miloš Boževič, Erika Jakič, Simona Starbek, Stanka Godec, Klea Strnad, Alenka Levstik, Ana 
Špan Česen, Jolanda Mihelič, Jernej Stare, Erika Ašič, Suzana Širaj, Damjana Adamič, Irena Rotar, Mojca 
Novak, Mitja Peček, Lidija Hočevar,  Tina Pogorelc, Katarina Ramač, Sabina Strnad, Igor Janko, Damjana 
Vidmar, Luka Glavič, Špela Češnovar, Teja Rajar, Ivo Francelj, Ida Gornik, Simona Meglen, Sonja 
Lenarčič, Cvetka Košir, Ivan Grandovec, Sandra Pajk, Tina Kurent 
 
Opravičeno odsotni: Tina Kadunc, Lucija Šinkovec, Simona Perko, Tina Pugelj Pečjak 
 
Odsotni brez opravičila: Gregor Blatnik, Marko Trebušak 
 
Dnevni red sklicane seje: 
1. Pregled in potrditev Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022;  
2. Delno poročilo o izvrševanju LDN za šolsko leto 2021/22 za vrtec in šolo; 
3. Analiza vprašalnika o življenju učencev v šoli – pouk na daljavo in uporaba IKT tehnologije; 
4. razno. 
 
Drugo redno sejo Sveta staršev je sklicala predsednica Sveta staršev Lidija Hočevar. Vabilo na sejo, ki 
je potekala na daljavo preko aplikacije Zoom, je poslala pomočnica ravnatelja za šolo Sonja Lenarčič, 
vodila pa jo je predsednice Sveta staršev Lidija Hočevar. 
 
Seja se je začela ob 18.05. 
 
Sonja Lenarčič je preštela prisotne in predala besedo Lidiji Hočevar. 
 
Lidija Hočevar je pozdravila vse prisotne. Nadaljevala je s prvo točko dnevnega reda Pregled in 
potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022.  
 
Predlaga je, da se sprejme zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, ki je bil pregledan in potrjen s strani 
staršev. Vprašala je, če ima kdo še kakšno pripombo oziroma vprašanje. Ker ni bilo pripomb, je dala 
zapisnik na glasovanje. Glasovali so tako, da so preko aplikacije Zoom dvignili roke. Vsi prisotni so 
glasovali za potrditev zapisnika. 
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Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 je potrjen. 
 
Lidija Hočevar je predlagala, da se sprejme še zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev, ki je bil na temo 
prometne varnosti. Ker ni bilo pripomb, je bil tudi ta zapisnik sprejet. 
 
Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev na temo prometne varnosti je sprejet. 
 
Lidija Hočevar je nadaljevala in prešla na drugo točko dnevnega reda Delno poročilo o izvrševanju 
letnega delovnega načrta za šolo in vrtec. Sonja Lenarčič je prisotne razdelila v dve skupini na šolo in 
vrtec, predstavitvi sta potekali ločeno. Predstavitev za vrtec je vodila pomočnica ravnatelja za vrtec 
Cvetka Košir, predstavitev za šolo pa je vodil ravnatelj Ivan Grandovec.  
 
POROČILO ZA VRTEC (del zapisnika za vrtec je pripravila Cvetka Košir): 
Povzetek najpomembnejših nalog v šolskem letu 2021/22 so starši dobili v pisni obliki: 
– življenje in delo v vrtcu v polnosti prilagajamo priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja 

koronavirusa; 

– vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu Ringaraja so sledile prednostni nalogi kurikularnega 
področja: umetnost in pedagoškemu področju strategije poučevanja; 

– prednostna naloga je tudi v šolskem letu 2021/22 zagotovo uresničevanje priporočil NIJZ 
za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki jim sledimo od marca 2020 dalje; 

– izobraževanje Korak za korakom – Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za 
otroke v starosti od nič do treh let, Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce); 

– pri strokovnem delu bomo poglabljali znanja na vseh sedmih področjih kakovosti – učno okolje, 
družina in skupnost, inkluzija in demokratične vrednote, spremljanje, načrtovanje in ocenjevanje, 
strategije poučevanja, interakcije; 

– izbrano prednostno področje kakovosti v šolskem letu 2021/22 je strategije poučevanja, ki ga 
podrobneje poglabljamo na srečanjih Učeče se skupnosti, prvo srečanje smo izvedli 30. 11. 2021, 
drugo srečanje 31. 1. 2022, vodja in koordinatorica je Cvetka Košir; 

– v skladu z načrtom potekajo vsa izobraževanja za starše, strokovne delavce - strokovni aktivi, 
učeče se skupnosti, medregijska srečanja, eko izobraževanja, izobraževanja za spremljevalce 
otrok s posebnimi potrebami; izobraževanja potekajo na daljavo preko ZOOM aplikacije; 

– letni razgovori potekajo individualno v prostorih vrtca, vodi jih pomočnica ravnatelja; 
– v skladu z načrtom potekajo srečanja s starši – ZOOM roditeljski sestanki, pogovorne urice, 

individualni razgovori pa so ob izpolnjevanju PCT pogoja po dogovoru  izjemoma potekali tudi v 
prostorih vrtca; 

– nadaljujemo dejavnosti v MEDNARODNEM PROJEKTU FIT SLOVENIJA »Svet gibanja, svet veselja, 
svet zdravja« kot vzgoja za trajnostni razvoj, predvsem implementacija znanja v redne dejavnosti 
v vrtcu. Fit multiplikatorki Andreja Škulj in Tatjana Zevnik izvajata tutorstvo izbranim strokovnim 
delavkam vrtca po dogovoru enkrat mesečno; 

– prednostna naloga vrtca je tudi aktivna vključenost v mednarodni projekt Ekovrtec kot način 
življenja – ZDRAVO ŽIVLJENJE – BIVANJE NA PROSTEM – vzgoja za trajnostni razvoj. Projekt 
izvajamo že deseto leto zapored po predpisanih zahtevah nacionalnega programa EKOŠOL. 
Dolgoročni cilj projekta je, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Eko akcijski načrt je 
skupaj z vzgojiteljicami izdelala eko koordinatorica Andreja Škulj, naloge so si razdelile takole: 

• Semena in vrtovi – šolska VRTilnica, vodja aktivnosti vzgojiteljica Mateja Lohkar, 

• Podnebne spremembe in biotska pestrost, vodja aktivnosti vzgojiteljica Petra Usenik, 

• Mlekastično! Izberem domače, vodja aktivnosti vzgojiteljica Tatjana Zevnik, 

• Trajnostna mobilnost – Misija: Zeleni koraki, vodja aktivnosti vzgojiteljica Andreja Škulj, 

• Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane, vodja aktivnosti vzgojiteljica Darja Erčulj, 

• Odpadkom dajemo novo življenje, vodja aktivnosti vzgojiteljica Sanja Davidović, 

• Eko-paket, vodja aktivnosti vzgojiteljica Tanja Tegel, 
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• Prehrana, nekoč, danes in zdrav življenjski slog, vodja aktivnosti vzgojiteljica Andreja Škulj, 

• Z Zemeljkom raziskujem tla, rastline in živali, vodja aktivnosti vzgojiteljica Martina Pugelj; 

– nadaljevanje dejavnosti po projektu Skupaj stari in mladi (TOY) – povezovanje otrok do osmega 
leta starosti s starejšimi odraslimi z namenom skupnega učenja, druženja in zabave – sodelovanje 
z Zavodom sv. Terezije, starimi starši – pisanje pisem, risanje risbic; 

– hospitacije strokovnih delavk in delavcev pri vzgojnem delu potekajo v skladu z načrtom, 
– hospitacijski vrtec (dijaki Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, študenti PF v Ljubljani, Mariboru in 

Kopru – smer dipl. vzgojitelj predšolskih otrok). Praktično pedagoško prakso bomo omogočili 
dvema dijakinjama 4. letnika SVŠ Ljubljana od 28. 2. do 18. 3. 2022; Tia Buščaj v skupini Medvedki 
pri mentorici Tanji Tegel in Teja Sernel v skupini Miške pri mentorici Martini Pugelj; 

– pripravništvo zaposlenim pomočnicam vzgojiteljice (pet strokovnih nastopov) poteka glede na LDN 
vrtca in glede na prisotnost strokovnih delavcev tudi v času epidemije in omejenega delovanja 
vrtca; Renata Janežič, mentorica Petra Usenik (3. 1. do 28. 2. 2022); 

– sodelovanje z Občino Dobrepolje kot ustanoviteljem zavoda pri spremljanju poteka epidemije 
koronavirusa ter drugo redno sodelovanje med vrtcem in OŠ; 

– od 1. 9. 2021 je v vrtcu Ringaraja skupaj 167 otrok, s 3. 1. 2022 smo oblikovali še polovični oddelek 

1–2 Želvice, skupaj je trenutno 173 otrok; 9,5 oddelka, 10 vzgojiteljev,11 pomočnikov vzgojiteljev 

in 6 spremljevalcev OPP; 

– staršem je bila predstavljena povprečna prisotnost otrok v letih 2020 in v letu 2021; 
– ob fotografijah je pomočnica ravnatelja staršem predstavila vzgojno izobraževalno delo po 

posameznih oddelkih; poseben poudarek je bil namenjen učnem okolju v oddelku, socialni 
interakciji, strategijam poučevanja, gibanju, vsakodnevnemu gibanju na svežem zraku, 
upoštevanju higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja korona virusa; 

– zahvala vsem staršem za konstruktivno  sodelovanje in vključevanje v aktivnosti organizirane v 
vrtcu, za sodelovanje v dejavnosti organizirane preko ZOOM-a, LoPolisa, pomoči v različnem 
materialu in donacijah. 

 
POROČILO ZA ŠOLO: 
Ravnatelj je začel s predstavitvijo delnega poročila šole izpostavil je naslednje: 

• šolsko leto 2021/22 krojijo okužbe s koronavirusom; 

• šola v naravi za učence petih razredov je bila izpeljana na Debelem rtiču; 

• v septembru se je izvedel plavalni tečaj za prvi razred, vendar je bil prekinjen zaradi okužbe v 
oddelku (nadaljeval se bo v zadnjem tednu aprila 2022);  

• del pouka je potekal na daljavo zaradi okužb v oddelku, v karantenah je bilo tudi 6 oddelkov hkrati, 
v decembru se je situacija malo umirila: 

• 17. 11. 2021 je bilo uvedeno samotestiranje učencev v šoli, v začetka je bilo zelo težavno, saj starši 
iz različnih razlogov niso dali soglasja, da se otroci lahko samotestirajo. Ti otroci so imeli pouk na 
daljavo. Od začetka je bilo takih 11, sedaj pa so samo še trije učenc; 

• za zimsko šolo v naravi je prijavljeno več otrok kot v preteklih letih, šola v naravi je bila prestavljena, 
ker je bilo v oddelku preveč okužb. Potekala bo od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022;  

• materialni pogoji: največ denarja je šlo za nakup higienskih mask, razkužil za roke in površine, 
testov za zaposlene, veliko pa se je porabilo tudi brisačk za razkuževanje miz (potrebno je bilo 
naročiti dodaten zabojnik za smeti). Veliko testov gre za učence, ki jih ne prinesejo s seboj v šolo; 

• na PŠ Kompolje in PŠ Struge so se montirali komarniki na okna; 

• v vrtcu se je odprl nov oddelek Želvic, za katerega je bilo potrebno kupiti nove didaktične 
pripomočke, vozičke za prevoz hrane, nove posode, žličke, krožnike, … 

 
Ana Špan Česen je predagala, da bi otroci teste vrnili nazaj, kadar jih pozabijo, da s tem ne bi bremenili 
šolskega proračuna. 
Omenila je, da je na drugih šolah praksa, da če otrok pozabi test, se testi posojajo med otroki oziroma 
vračajo. 
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Ravnatelj je odgovoril, da NIJZ ne priporoča, da bi se testi posojali, ker se lahko covid prenaša med 
testi, oziroma bi morali biti ti testi vsaj 72 ur v nekem posebnem prostoru. 
 
Ravnatelj je nadaljeval s temo šolske prehrane, omenil je, da je bil organiziran tradicionalni slovenski 
zajtrk. V tistem tednu pa je bila hrana pripravljena iz surovin lokalnih pridelovalcev. Poudaril je, da je 
taka hrana tudi za 100 % dražja od druge, prav tako je težko dobiti lokalne pridelovalce. Iz Dobrepolja 
je krompir, kaše, moke in mleko, ne dobi pa se jogurtov, skut in mlečnih izdelkov. Zakladi Kočevske so 
začeli dobavljati izdelke, vendar pa so za 100 % dražji od drugih. 
 
Ravnatelj je zaključil s predstavitvijo šole in vprašal, če ima kdo kakšno vprašanje. 
 
Erika Ašič je vprašala o organizaciji sistematikih pregledov. 
 
Ravnatelj je odgovoril, da bodo sistematski pregledi od 3. 3. 2022 naprej za vse učence, katerim so 
zaradi covida odpadli. Sistematski pregledi bodo potekali ob četrtkih. 
 
Sonja Lenarčič je dodala, da manjka precej sistematskih pregledov, ki jih bodo sedaj nadoknadili. Vsi 
učenci bodo prišli na vrsto do konca meseca maja. 
Ravnatelj je dodal, da so sistematski pregledi pomembni še posebej za dekleta v 6. razredu, ki se cepijo, 
če bodo starši seveda dali dovoljenje. Če se učenci ne bodo udeležili pregledov skupaj s šolo, se lahko 
dogovorijo za termin in sami peljejo otroka na pregled. 
 
Jernej Stare je izpostavil, da je za učence višjih razredov malica prepozno. Zanimalo ga je, ali se da 
povečati obrok za višje razrede. Nekateri starši imajo težave z dobave materiala; izpostavil je tehniški 
dan. 
 
Skupine šola in vrtca se združijo, saj so v vrtcu zaključili s predstavitvijo letnega delovnega načrta.  
 
Ravnatelj odgovarja na vprašanja Jerneja Stareta. Malica in kosila so za nekatere prezgodaj za nekatere 
pa prepozno, odvisno je od števila ur pouka, ki ga imajo učenci na določen dan. 
Otroci višjih razredih dobijo večje obroke kot otroci nižjih razredov. Država sicer subvencionira enako 
malico za 1. razred in 9. razred. 
 
Kar se tiče pouka na daljavo, MIZŠ ne priporoča, saj ta ni uzakonjen. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali 
na daljavo, ker se s tem razbremeni šola v smislu, da ni tako velika masa otrok v šoli zaradi covida. 
Stroški tehničnega dneva bi nastali tudi, če bi bil tehniški dan izveden v šoli.  
Sonja Lenarčič dodaja, da upa da se bodo sedaj izpeljali vsi dnevi dejavnosti v živo, saj se epidemiološka 
situacija izboljšuje. 
 
Ravnatelj preda besedo Lidiji Hočevar. 
Lidija Hočevar da na glasovanje delno poročilo letnega delovnega načrta  za šolo in vrtec.  
Vsi prisotni so bili za sprejem delnega poročila za šolo in vrtec. 
 
Delno poročilo o izvrševanju LDN za šolsko leto 2021/22 za vrtec in šolo se sprejme. 
 
Lidija Hočevar omeni, da je ravnatelj odgovoril že na veliko vprašanj, ki so mu bila posredovana pred 
sejo. Starše vrtčevskih otrok je vprašala, če ima kdo še kakšno vprašanje. Ker se nihče ni javil, je 
nadaljeval ravnatelj. Na sejo je bila povabljena tudi vodja šolske prehrane Tina Kurent, ki je odgovorila 
na vprašanja staršev ter pojasnila spremembe, ki se uvajajo. 
 
Tina Kurent je odgovorila na vprašanja, ki jih je prejela s strani staršev. 
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Otroci imajo velik del dnevnih obrokov v šoli in vrtcu, zato je pomembno, da je hrana kvalitetna. 
Omenila je, da kuhinje še nismo širili. Jeseni je bila uvedena bučna juha iz hokaido buče, ki je bila zelo 
dobra sprejeta. V vrtcu so bili za zajtrk uvedeni ovseni kosmiči kuhani na mleku. Zaradi covida večjih 
sprememb ni bilo, saj je del pouka potekal na daljavo in otrok tako ni bilo v šoli. Upa, da se bo z 
mesecem marcem  lahko začelo delati tako, kot je bilo planirano v letu 2020. 
Kar se tiče kadrovskih sprememb, so začele delati dve novi zaposleni, vendar pa se je s tem samo 
nadomestilo zaposleni, ki sta se upokojili. 
Starši z vrtca so imeli vprašanje, če imajo otroci na voljo tudi čaj. 
Tina Kurent odgovarja, da imajo otroci pri zajtrku na voljo čaj. Čaja nimajo posebej, saj ga dobijo potem 
še pri kosilu. Zato nima nekega smisla, da bi se dodajalo. Voda je veliko boljša, saj so čaji precej umetni. 
 
Ravnatelj nadaljuje z vprašanji glede kuhinje. Z županom sta že imela sestanek, da bi se povečala 
kuhinja, zato bi bilo potrebno podreti eno učilnico.  
 
Lidija Hočevar vpraša, če ima kdo še kakšno vprašanje, če je še kaj glede vrtca. 
Ravnatelj je dodal, da se bo makedamsko pot pred vrtcem urejalo po delih. Starše vrtca poziva, da 
bodo še bolj previdni v času del. 
 
Jernej Stare je dodal, da bi se lahko pri križišču z Malo vasjo postavila še javna razsvetljava, ko se bo že 
delalo, saj je tam zelo temno, ko otroci hodijo zvečer iz treningov. Ravnatelj je dejal, da ko se bo urejala 
cesta, da bi se tam dodalo še eno luč. 
 
Lidija Hočevar nadaljuje s 4. točko dnevnega reda. 
 
Ravnatelj nadaljuje, da je bila analiza priložena vabilu, analizo je naredila Aleksandra Hojnik. Ravnatelj 
je opazil razliko in bistveni napredek v uporabi IKT tehnologije, kot leta 2020, ko se je začel pouk na 
daljavo. Ravnatelj predlaga, da si starši sami pogledajo, saj je veliko zanimivih podatkov. 
Ravnatelj vpraša, če je kakšno vprašanje, da je on na kratko samo malo predstavil analizo.  
 
Lidija Hočevar je rekla, da se lahko nadaljuje pod točko razno. 
 
Ravnatelj nadaljuje z vprašanji, ki jih je dobil pred sejo. 
 
Kako je z ocenjevanjem učencev, katerih starši niso dali soglasja za testiranje in se šolajo na daljavo. 
Za te učence bo zadostovala ena ocena. Tem učencem bo potrebno pomagati, da bodo nadoknadili vso 
manjkajočo snov. Pri učencih, ki hodijo v šolo in so covid preboleli dvakrat ali bili večkrat v karanteni, 
se jim poznajo posledice. Otroci potrebujejo več časa, da pridejo nazaj v ritem pouka. V dogovoru z 
razrednikom se lahko tem učencem zmanjša število ocen. Podrobneje pa je ravnatelj opisal tudi v 
delnem poročilu za šolo tako, da si lahko starši tam pogledajo. 
 
Vprašanje glede šolskega sklada. Po zaključnem računu in finančnem načrtu za naslednje leto se bo 
začelo delati na šolskem skladu. Ugotoviti je potrebno, koliko otrok potrebuje subvencionirano šolo v 
naravi. Trenutno je stanje v šolskem skladu pozitivno, končna številka pa bo znana po zaključnem 
računu. 
 
Ravnatelj nadaljuje z dodatno športno aktivnostjo otrok in gibanjem na svežem zraku. 
Ravnatelj je omenil, da je nova športna dvorana zelo dobra in je namenjena za učence predmetne 
stopnje, učenci razredne stopnje pa imajo telovadbo v stari telovadnici. PŠ Kompolje in PŠ Struge imajo 
zunanje igrišče, kjer se izvaja športna vzgoja. Z otroki se poizkuša preživeti čim več časa zunaj, še 
posebej z učenci prve triade. Želeli bi si še zunanjega igrišča pri šoli na Vidmu. 
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Ravnatelj nadaljuje z vprašanjem iz 1. izredne seja Sveta staršev uresničitve oziroma izvedba 
predstavljenih projektov – varne šolske poti. 
Projekti za avtobusno postajališče v vasi Cesta; lastniki zemljišč so odstopili del zemljišča za postavitev 
postajališča, čez križišče se bo uredil prehod za pešce. Postajališče bo stalo tam, kjer je sedaj 
umirjevalnik prometa. Nadstrešnica bo stala na obeh straneh cestišča. Dela naj bi se začela v mesecu 
marcu 2022. 
V vasi Hočevje naj bi se cesta razširila še za dva metra, ne ve pa, ali bo tam urejen tudi pločnik. 
Povezovalni hodnih med šolo in novo športno dvorano je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
V mesecu marcu se bodo začela dela pri kolesarnici, uredilo se bo avtobusno postajališče pri šoli in 
pločnik do vrtca ter cesta do vrtca. 
 
Ravnatelj je prešel na temo medvrstniškega nasilja. Opažamo, da se nasilje v šoli in vrtcu povečuje. Pri 
starejših učencih je še posebej potrebno paziti glede prepovedanih substanc. V šolo je prišel tudi 
policist, ki je imel predavanje za učence na to tematiko. 
 
Veliko je težav z učenci 5. razreda, kjer je uveden poseben protokol in razredna pravila, ki bodo 
predstavljena staršem na roditeljskem sestanku. Dogovorov je bilo letos že 14, kar je bistveno več kot 
v preteklih letih. Letos smo dali že 4 pisne opomine.  
Imamo dva primera, ko starši nočejo sodelovati, v tem primeru zadevo predamo na CSD oziroma v 
primeru hujših kršitev na policijo. Tako problematičnega otroka ni mogoče izključiti iz šole, saj je 
osnovna šola obvezna.  
 
Simona Starbek je dodala, da jo veseli, da je uveden protokol dogovorov in pisnih opominov, da pa se 
veliko nasilja dogaja tudi med odmori, ko ni prisotnega učitelja. Izpostavila je 4. razred, kjer učenci 
izvajajo nasilje nad ostalimi. Ravnatelj je rekel, da se bo pogovoril. 
 
Jolanda Mihelič je izpostavila 6. a, saj je v tem razredu zelo malo deklet.  
Ravnatelj je dodal, da so bile že podani dve prijavi na CSD. 
 
Lidija Hočevar je nadaljevala. V 6. razredu je že zelo prisotna puberteta in ker so punce v manjšini, je 
to zelo problematično. 
Sama predlaga vključitev izobraževanje zdravstvenih domov, še posebej na temo spolne vzgoje in 
zdravih odnosov. 
 
Ravnatelj nadaljuje, da je šola v šolskem letu 2020/21 sodelovala z ZD Grosuplje. Za vsak oddelek je 
imela medicinska sestra izobraževanje na določeno starosti primerno temo. Letos se to ni izvajalo, saj 
imajo v ZD Grosuplja vse zdravstvene delavce na covid oddelkih. Upa, da se bo to uvedlo nazaj takoj, 
ko se situacija s corona virusom uredi. 
 
Za konec je ravnatelj še dodal, da je ravno danes potekal vpis v prvi razred. V Strugah ne bo 1. razreda. 
Število učencev se zmanjšuje, verjetno bo na Vidmu samo en oddelek. 
 
Lidija Hočevar se zahvali vsem prisotnim za sodelovanje in pomoč pri organizaciji seje. 
 
 
Seja se zaključi ob 20.15. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                             Predsednica Sveta staršev: 
Sandra Pajk                                                                        Lidija Hočevar 


