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Štev.: 900-2/2020/2 

Datum: 28. 9. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala v ponedeljek, 

28. 9. 2020 ob 18.00 uri v avli OŠ Dobrova 

 

Prisotni:  

Prisotni s strani šole: ravnatelj Viljem Kovačič, pomoč. ravnatelja Romana Novak Mlinar, pomoč. 

ravnatelja za vrtec Andreja Kogoj, svetovalna delavka Petra Prevec 

Prisotni predstavniki staršev otrok šolskih oddelkov: Karmen Ozvaldič, Mojca Krušič, Špela Oseli, 
Sabina Oven, Urška Andrašič, Romana Bogovič, Barbara Zrim, Mateja Trojanšek Jerkovič, Petra 

Velkovrh, Nina Robežnik, Zlatko Ostanek, Majda Stopar, Nuša Šetina, Boštjan Sečnik 

Prisotni predstavniki staršev otrok vrtčevskih oddelkov: Tia Holjevac, Almira Čamdžić, Tomislav 

Strnad, Andreja Susič, Urška Andrašič, Mojca Krušič, Alida Časar, Urška Remškar 

Odsotni predstavniki staršev otrok šolskih oddelkov: Mateja Pavlinič, Gregor Jevšjak, Borut 

Pečnik, Sašo Vampelj 

Odsotna predstavnica staršev otrok vrtčevskih oddelkov: Blaženka Glavica 

 

DNEVNI RED: 

1. Dnevni red za prvo sejo sveta staršev obvezno vsebuje naslednje točke (Poslovnik Sveta 
staršev, 4. člen): 

a) Seznanitev s Poslovnikom sveta staršev; 

b) Vodstvo zavoda zagotovi seznanitev s poslovnikom in predpisi iz 4. in 5. točke tudi novim 

članom sveta staršev, ki so bili izvoljeni na roditeljskih sestankih na začetku šolskega 
leta. 

c) Obravnava poročila ravnatelja o volitvah predstavnikov sveta staršev v svet staršev po 

posameznih oddelkih zavoda. 
d) Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev. 

e) Volitve ALI potrditev predsednika in namestnika sveta staršev. 

f) Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda, ki 

urejajo področje interesov staršev. 
2.  Volitve članov Sveta staršev v Svet šole.   

3.  Predlogi članov Sveta staršev za člane: 

   -      komisije za šolski sklad, sklad vrtca, komisije za subvencioniranje šole v naravi,   
          komisije za pritožbe  

4. Poročilo o delu OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020 (ravnatelj). 
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      5.   Samoevalvacijsko poročilo za leto 2019/2020 (svetovalna delavka).  

      6.   Predlog Letnega delovnega načrta OŠ in Vrtca za šolsko  leto 2020/2021 (ravnatelj). 

      7.   Razno (vprašanja, pobude in predlogi članov SVETA STARŠEV). 
 

 

Povzetek razprav in sklepi po posameznih točkah dnevnega reda: 

Ad 1: 

Po uvodnem nagovoru ravnatelja so prisotni člani Sveta staršev OŠ Dobrova sprejeli predlagani 

dnevni red.  

Sklep 1-1/2020 : Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme predlagani dnevni 

red 1. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 1.a 

Ravnatelj je na kratko predstavil Poslovnik  Sveta staršev OŠ Dobrova. Posebej je opozoril na 38.a 

člen Poslovnika Sveta staršev, v katerem je urejena možnost ločenega delovanja odborov staršev 
šolskih in vrtčevskih otrok. Veljaven Poslovnik Sveta staršev je ravnatelj posredoval tudi kot prilogo 

ob vabilu na 1. sejo Sveta staršev. 

Sklep 2-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 se je seznanil s Poslovnikom 

Sveta staršev OŠ Dobrova. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 1.b  

Ravnatelj je nove člane Sveta staršev seznanil s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja in 

splošnimi akti zavoda, ki urejajo področje uveljavljanja interesov staršev. Ravnatelj je že predhodno 
članom Sveta staršev poslal izvleček iz veljavnih predpisov o pristojnostih in odgovornostih članov 

sveta staršev osnovne šole. 

 

Ad 1.c  

Ravnatelj je predstavil poročilo o volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev po posameznih 

oddelkih.  

Člani Sveta staršev so bili izvoljeni na roditeljskih sestankih ob začetku šolskega leta, in sicer: 

- dne 1. 9. 2020  Predstavniki 1. razreda, 

- od 9. do  9. 9. 2020 Predstavniki od 2. do 9. razreda, 

- Roditeljski sestanki v obeh enotah vrtca za predstavnike staršev otrok v oddelkih enot vrtca. 

 

Skupaj je bilo izvoljenih: 

- 18 predstavnikov staršev šolskih otrok iz 18 oddelkov  

- 9 predstavnikov staršev otrok v vrtcu (ena predstavnica je bila izvoljena v dveh oddelkih). 
 

Ravnatelj je še povedal, da sta letos dve članici hkrati predstavnici staršev otrok šolskega in 

vrtčevskega oddelka, ena članica pa je hkrati predstavnica staršev otrok dveh vrtčevskih oddelkov. 

Sklep 3-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 se je seznanil s poročilom 

ravnatelja o volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1.d 
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Ravnatelj je člane Sveta staršev seznanil z določilom Poslovnika Sveta staršev OŠ Dobrova, v skladu s 

katerim je treba sprejeti ugotovitveni sklep o konstituiranju sveta staršev.  
 

Sklep 4-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep o 

konstituiranju Sveta staršev OŠ Dobrova za šolsko leto 2020/2021.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1.e 

 

Ravnatelj je člane Sveta staršev seznanil z določilom 7. člena Poslovnika Sveta staršev OŠ Dobrova, v 
skladu s katerim Svet staršev ob konstituiranju na svoji 1. seji izvoli predsednika sveta in njegova 

namestnika. Na kratko je predstavil pomembnejše naloge in obveznosti predsednika Sveta staršev. 

Svet staršev je seznanil s tem, kdo so bili predsednica sveta in njeni namestnici v lanskem šolskem letu 

2019/2020 (predsednica: M. Trojanšek Jerkovič, namestnica: N. Grosek in namestnica: U. Andrašič). 
 

Na predlog članov Sveta staršev so soglasje h kandidaturam podale: za predsednico Sveta staršev ga. 

Mateja Trojanšek Jerkovič, za namestnici pa ga. Sabina Oven in ga. Urška Andrašič. Za zapisnikarja je 
bila predlagana ga. Mojca Krušič. 

 

Sklep 5-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021  sprejme sklep, da se za 

predsednico Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 izvoli Matejo Trojanšek 

Jerkovič, za njeni namestnici pa Sabino Oven in Urško Andrašič. Za zapisnikarico Sveta staršev 

OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 se imenuje Mojco Krušič.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ker se v skladu z 38.a členom Poslovnika Sveta staršev OŠ Dobrova člani sveta staršev lahko sestajajo 
v dveh ločenih odborih, je ravnatelj predlagal, da se imenuje tudi vodja Odbora staršev vrtčevskih 

otrok in zapisnikar tega odbora. Vlogo vodje Odbora staršev šolskih otrok je do sedaj opravljala 

predsednica sveta staršev in jo bo še naprej. M. Krušič je predlagala tudi imenovanje namestnika vodje 
Odbora staršev vrtčevskih otrok. Članom Sveta staršev je ravnatelj še pojasnil, da je bil na prvi seji 

Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020 za vodjo Odbora staršev vrtčevskih otrok 

imenovan M. Šepic, ki ga je med letom zamenjal M. Oven. 
 

Na predlog članov Odbora staršev vrtčevskih otrok Sveta staršev OŠ Dobrova so soglasje h 

kandidaturam podale: za vodjo odbora ga. Mojca Krušič, za namestnico ga. Urša Remškar, ki se je 

strinjala tudi z vlogo zapisnikarja odbora. 

Sklep 6-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se za vodjo 
Odbora staršev vrtčevskih otrok Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 imenuje 

Mojco Krušič, za namestnico vodje odbora in zapisnikarico pa Uršo Remškar. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1.f 

 

Ravnatelj je člane Sveta staršev seznanil s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi 
akti OŠ Dobrova, ki urejajo področje uveljavljanja interesov staršev. Predstavil je pravila OŠ Dobrova, 

zlasti Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Dobrova, Statut OŠ Dobrova, 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, Poslovnik 
pritožbene komisije, Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Dobrova, Pravila šolske prehrane in Zakon o 

šolski prehrani, Vzgojni načrt šole, Hišni red OŠ Dobrova in enot Vrtca pri OŠ Dobrova, Pravilnik o 

videonadzoru. Akti šole so objavljeni na spletni strani šole, akti vrtca pa na spletni strani vrtca. 
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Na tem mestu je ravnatelj izpostavil tudi vandalizme, ki so se zgodili med poletnimi počitnicami 

(razbito okno na vhodnih vratih šole, razbita okna športne dvorane in zvita rampa). Ugotovili so, da 

dve kameri za šolo ne zadoščata in bi radi namestili še 4 kamere (2 zadaj in dve predaj), da bi bila 
pokritost okolice šole boljša.  

Sklep 7-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 se je seznanil s predpisi na 

področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti zavoda, ki urejajo področje uveljavljanja 

interesov staršev. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2: 

Ravnatelj je predstavil vlogo sveta zavoda v delovanju šole. Gre za najvišji organ šole, ki šteje 11 

članov (pet (5) članov je predstavnikov delavcev zavoda, trije (3) so predstavniki ustanovitelja in trije 
(3) predstavniki staršev). Članom dosedanjega sveta zavoda je potekel mandat 31. 8. 2020. Za člana 

sveta zavoda je lahko ista oseba izvoljena le dvakrat zaporedoma. 

Ravnatelj je povedal, da so bile volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda izpeljane v prvih dneh 

meseca julija 2020. Za članice sveta zavoda – predstavnice zaposlenih šole so bile izvoljene: Karin 
Armič, Ksenija Pišljar, Polona Kolenc, Valerija Božič in Doroteja Logar.  

Nadalje je povedal, da je Občinski svet Občine Dobrova – Polhov Gradec imenoval predstavnike 

ustanovitelja v svetu šole na zadnji seji občinskega sveta dne 23. 9. 2020. Za članice sveta zavoda – 
predstavnice ustanovitelja so bile imenovane: Nataša Peljhan, Marija Šenk in Urška Andrašič. 

Nato je člane sveta staršev pozval, naj imenujejo tri predstavnike staršev v svetu zavoda, in povedal, 

da mora biti en predstavnik staršev iz vrst staršev vrtčevskih otrok. Predlagal je, da naj bosta druga 
dva predstavnika staršev predstavnik oddelka razrednega pouka in predstavnik oddelka predmetne 

stopnje. Povedal je še, da mandat predstavnika v svetu zavoda traja 4 leta oziroma dokler ima 

predstavnik otroka na šoli (šola ali vrtec). Na predlog članov Sveta staršev so soglasje h kandidaturam 

podale: ga. Mojca Krušič in ga. Sabina Oven kot predstavnici staršev šolskih otrok in ga. Andreja 
Susič kot predstavnica staršev vrtčevskih otrok. 

Sklep 8-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se za 

predstavnike staršev v svetu zavoda OŠ Dobrova za mandatno obdobje 2020 – 2024 izvolijo 

Mojca Krušič in Sabina Oven kot predstavnici staršev šolskih otrok in Andreja Susič kot 

predstavnica staršev vrtčevskih otrok.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3:  

Ravnatelj je člane sveta staršev pozval, naj podajo predloge za sestavo upravnega odbora šolskega 

sklada in sklada vrtca ter komisije šole za pritožbe. 

V zvezi s sestavo upravnega odbora šolskega sklada in sklada vrtca je povedal, da je mandat članov 
dve leti. Mandat trenutnim članom poteče 30. 9. 2020. V zvezi s predlogi kandidatov za predstavnike 

šole v upravnem odboru šolskega sklada v mandatu 2020 - 2022  je povedal, da bodo predlogi 

kandidatov potrjeni na pedagoški konferenci dne 29. 9. 2020. (Potrjene so bile: Andreja Kogoj, 

Polona Kolenc in Mojca Bezamovski). Zaposleni v Enotah vrtca so svoje predloge za kandidate za 

predstavnike vrtca v upravnem odboru sklada vrtca v mandatu 2020 - 2022 izvolili na konferenci 

dne 26. 8. 2020. Potrjene so bile: Tina Rožmanec, Mateja Dolinar, Erika Vižin in Mojca Kogoj. 

Nato je članom sveta staršev predstavil predstavnike staršev v prejšnjem mandatnem obdobju v 
upravnem odboru šolskega sklada (M. Novak, V. Vukadin (ki ga je med mandatom nadomestila M. 

Pavlinič) in S. Oven) oziroma sklada vrtca (M. Bozovičar, M. Pavlinič, M. Krušič). Svet staršev je 

glasoval o naslednjih predlogih kandidatov za predstavnike staršev v upravnem odboru šolskega 

sklada v mandatu 2020 - 2022: ga. Sabina Oven, ga. Metka Novak in ga. Barbara Zrim, in o 
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naslednjih predlogih kandidatov za predstavnike staršev v upravnem odboru sklada vrtca v mandatu 

2020 – 2022: ga. Mojca Bozovičar, ga. Andreja Susič in ga. Špela Oseli. 

Sklep 9-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se za 

predstavnike staršev v upravnem odboru šolskega sklada v mandatu 2020 – 2022 predlaga 

Sabino Oven, Metko Novak in Barbaro Zrim.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se za 

predstavnike staršev v upravnem odboru sklada vrtca v mandatu 2020 – 2022 predlaga Mojco 

Bozovičar, Andrejo Susič in Špelo Oseli.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ravnatelj je članom sveta staršev predstavil zakonske osnove za delo pritožbene komisije. Komisija je 
sestavljena iz desetih (10) članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. 

Imenuje jo svet zavoda. V primeru pritožbe predsednik sveta imenuje izmed vseh članov komisije pet 

(5) članov, ki odločajo v posameznem primeru. Teh pet članov pa so trije (3) predstavniki strokovnih 
delavcev šole in dva (2) zunanja člana (predstavnik staršev in strokovni delavec druge šole). Komisija 

določa z večino glasov vseh članov. Mandat pritožbene komisije je 4 leta, ista oseba pa se lahko 

imenuje za člana pritožbene komisije večkrat. 

Naloga pritožbene komisije je odločanje o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti 
otroka oz. učenca in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa, na način in v skladu s pogoji, ki so 

določeni v Poslovniku pritožbene komisije. Komisija lahko sprejme Poslovnik o svojem delu. Z 

vsebino bo svet staršev seznanjen takoj, ko bo sprejet. 

Komisija za pritožbe je bila na OŠ Dobrova prvič imenovana leta 2008 (30. 9. 2008), tretji mandat 

Komisije za pritožbe se izteče 30.9.2024. Do sedaj se ni nikoli sestala. V tretjem mandatu komisije so 

s strani strokovnih delavcev šole sodelovali: ga. Romana Novak Mlinar, ga. Petra Prevec, ga. Barbara 

Burjak, ga. Karin Armič, ga. Vida Novak, g. Branko Bizjak, ga. Petra Pečan, s staršev pa: B. Pečnik, J. 
Prešeren, ki ga je v letu 2019 zamenjala N. Robežnik, in M. Plevnik. 

Ravnatelj je nato pojasnil, da bodo strokovni delavci predlagali člane Komisije za pritožbe v mandatu 

30. 9. 2020 – 30. 9. 2024 na redni konferenci pedagoškega zbora dne 29. 9. 2020, Svet zavoda pa naj 
bi člane Komisije za pritožbe v mandatu 30. 9. 2020 – 30. 9. 2024 potrjeval na prvi seji dne 30.9.2020. 

Svet staršev je glasoval o naslednjih predlogih kandidatov za predstavnike staršev v Komisiji za 

pritožbe v mandatnem obdobju 30. 9. 2020 – 30. 9. 2024: ga. Nina Robežnik, ga. Barbara Zrim in ga. 
Špela Oseli. 

Sklep 11-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se 

predlaga v imenovanje za predstavnike staršev v Komisiji za pritožbe v mandatnem obdobju 30. 

9. 2020 – 30. 9. 2024 Nino Robežnik, Barbaro Zrim in Špelo Oseli.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

(Na redni konferenci pedagoškega zbora dne 29. 9. 2020 so bile s strani strokovnih delavcev 

predlagane naslednje članice Komisije za pritožbe v mandatnem obdobju 30. 9. 2020 – 30. 9. 2024: 
Ana Peček, Sandra Starešinič, Simona Glavič, Meta Turk, Mojca Bezamovski, Alenka Čudič, Petra 
Pečan, s predlogom za predsednico Simono Glavič.) 

 

Ad 4 

Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020, ki je bilo članom Sveta 

staršev že predhodno poslano po e-pošti z vabilom na sejo (v gradivu). Predvsem se je osredotočil na 

organizacijo dela po pojavu bolezni COVID-19, zaradi katere je bilo delo v tem šolskem letu zelo 
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posebno. Šola se je za vse učence zaprla z dnem 16.3.2020 in se je v maju postopoma odpirala, in  

sicer:  

- dne 18.5.2020 za prvo triado, pri čemer je delo potekalo v manjših skupinah (oblikovali so 11 
skupin iz 6 oddelkov); to je bilo zelo težko delo, saj je zmanjkovalo učiteljev za organizacijo 

jutranjega varstva in OPB; 

- s 25.5.2020 so v šolo prišli učenci do 9. razreda; 

- s 1. 6.2020 so bili na šoli vsi učenci.  

Pouk so prilagajali – potekalo je delo od doma, zmanjševali so učne vsebine (za 2/3), prilagajali so 
preverjanje in ocenjevanje znanja, spremenili so se pogoji napredovanja (razpisali so več terminov za 

popravne izpite, itn.). Delo so kljub vsemu uspešno zaključili. 

Pojasnil je, da se vse vsebine, ki jih v prejšnjem šolskem letu niso obdelali, prenašajo naprej in jih bo 

treba nadoknadit v naslednjem razredu. Cilj vseh je, da se šole ne zaprejo. Če se šole zopet zaprejo, bo 
prišlo do resnega pomanjkanja znanja. Zato je ravnatelj pozval, naj otroci čim bolj upoštevajo 

priporočila učiteljev, da bodo čim dlje v šoli. 

Zaradi pojava bolezni COVID-19 so odpadli plavalni tečaji, šole v naravi, nacionalno preverjanje 
znanja, meritve športnega kartona. Ni bilo zaključkov tekmovanj znanja, zato otroci niso prejeli 

dodatnih točk za vpis v srednje šole. 

Vprašanj glede poročila o delu OŠ Dobrova ni bilo. 

 

Sklep 12-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se potrdi 

Poročilo o delu OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020 v obliki, kot je bilo predloženo. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5 

P. Prevec je predstavila Samoevalvacijsko poročilo OŠ Dobrova za leto 2019/2020, ki je bilo članom 

Sveta staršev že predhodno poslano po e-pošti z vabilom na sejo (v gradivu). V  letu 2019/2020 so se 

osredotočili na dva projekta, in sicer:  
a) projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli – Gremo peš s kokoško Rozi, katerega namen je 

bil spodbuditi osnovnošolce, da so v šolo prihajali na trajnostni način – peš, z javnimi 

prevoznimi sredstvi, več otrok v enem avtu ipd. (v tednu mobilnosti so po oddelkih spremljali 
število učencev, ki so v šolo prišli na trajnostni način); projekt je bil dobro sprejet, kokoška  

Rozi je prejela srebrno medaljo; v kontakt s šolo so stopili tudi predstavniki Civilne inciative 

za trajnostno mobilnost na Dobrovi; 
in 

b) izvajanje dodatne strokovne pomoči (na začetku šolskega leta je imelo dodatno strokovno 

pomoč 35 učencev, ob koncu šolskega leta pa 40 učencev; vsi učenci so uspešno zaključili 

šolsko leto 2019/2020; posebnost in izziv tega leta je bili zaradi pojava bolezni COVID-19 
izvajanje dodatne strokovne pomoči na daljavo – preko telefona in aplikacije Viber, izvajala 

se je tudi v sodelovanju s starši). 

 

Sklep 13-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se potrdi 

Samoevalvacijsko poročilo OŠ Dobrova za šolsko leto 2019/2020 v obliki, kot je bilo predloženo. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju je P. Prevec povedala, da je Komisija za kakovost predlagala, da se v  šolskem letu 
2020/2021 na OŠ Dobrova spremlja izvajanje naslednjih projektov:  

1. »A (se) štekaš?!?« (namen projekta je varovanje in krepitev duševnega zdravja ter zmanjševanje 

samomorilnega vedenja med mladostniki); 

2. Izvajanje državljanske vzgoje od 1. do 9. razreda; 
3. Področje spodbujanje branja. 
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M. Kogoj je predstavila Samoevalvacijsko poročilo Vrtca pri OŠ Dobrova za leto 2019/2020. 

Samoevalvacija se v vrtcu osredotoča predvsem na komunikacijo (v kolektivu in navzven) in se je v 
letu 2020 nanašala na zunanjo podobo vzgojiteljice s poudarkom na zdrav življenjski slog. V letu 2021 

se bo organiziralo izobraževanje glede spoštljive komunikacije s straši in med zaposlenimi in 

spremljalo področje otrokove igre.  

 

Sklep 14-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep, da se potrdi 

Samoevalvacijsko poročilo Enot vrtca OŠ Dobrova za šolsko leto 2019/2020 v obliki, kot je bilo 

predstavljeno. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 6 

Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta OŠ Dobrova za šolsko leto 2020/2021 

(LDN), ki je bil članom Sveta staršev že predhodno poslan po e-pošti z vabilom na sejo (v gradivu). 
LDN je podlaga za oblikovanje letne priprave učiteljev pri posameznem predmetu, na podlagi katerih 

vsak učitelj pripravi tudi dnevne priprave. Pojasnil je, da je LDN načrtovan tako, kot da ne bi bilo 

bolezni COVID-19, glede na epidemiološko situacijo v državi pa bodo LDN in delo sproti prilagajali. 
Šola bo svoje delo prilagajala tudi zahtevam in priporočilom MIZŠ in NIJZ. Glede na situacijo lahko 

načrtujejo le za 1 teden vnaprej. 

Povedal je, da je v programu 54  različnih projektov, ki bodo popestrili sam pouk. Upa, da jim bo 
uspelo vse izpeljati, in želi si čim boljšo udeležbo staršev na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in 

v organih šole.  

Že sedaj je znano, da vsi projekti ne bodo potekali, kot je načrtovano in želeno. Odpadati so že začela 

prva tekmovanja, druženja, projekt Erasmus+ je podaljšan za eno leto. Letna šola v naravi bo 
organizirana za 4. in 5. (lanski 4.) razred, pravkar poteka plavalni tečaj za 2. (lanski 1.) razred in se 

nadaljuje nato za 4 (lanski 3.) razred, neznana je zaenkrat usoda izvedbe kolesarskega izpita za 6. 

(lanski 5.) razred. 

Glede plavalnega tečaja je pojasnil, da si prizadevajo porabiti sredstva, ki so v občinskem proračunu 

za leto 2020 namenjena izvedbi plavalnega tečaja 1. in 3. razreda. So pa prejeli obvestilo Zavoda za 

šport, da ne bodo plačali njihovega deleža za plavalni tečaj za 2. razred, in ravnatelj je napovedal 

pritožbo. 

Vsebine, ki jih lani niso predelali so vključili v delo v letošnjem letu. Prav zaradi tega si ne želijo, da 

bi zopet morali delati od doma, ker se bodo vsebine zopet prestavljale naprej, s tem pa bo nastala 

prevelika vrzel v znanju učencev. O tem se je z učenci osebno pogovarjal po oddelkih. 

V razpravi je bilo pojasnjeno, da je predavanje dr. Aleksandra Zadela namenjeno učiteljem, pa tudi 

staršem in drugim občanom Občine Dobrova – Polhov Gradec, seveda glede na omejitve zaradi 

epidemiološke situacije. Na šoli niso predvideli neposrednega spremljanja predavanja dr. Zadela preko 
spleta. Povedano je bilo tudi, da je zaradi bolezni COVID-19 odzivnost staršev glede udeležbe na 

roditeljskih sestankih slaba. Zato bodo poskusili izvesti roditeljski sestanek 4. razreda preko 

videokonference (13.10.202, katerega uspešnost bo pokazala analiza dela. Razprava je potekala tudi 

glede dela na daljavo, ki se dejansko ni izkazalo za tako uspešnega, kot to prikazuje ministrica, 
pristojna za šolstvo. Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede novo uvedenega kombi prevoza otrok z 

Osredka in nazaj – otroke bo kombi pobiral na dveh mestih v vasi in jih peljal do postajališča šolskega 

avtobusa Žerovnikov graben, morda pa bo kasneje možna tudi drugačna ureditev. Prevoz bo izvajalo 
podjetje Agring d.o.o., Ljubljana, podrobnosti pa se urejajo s starši otrok na Osredku. 

Sklep 15-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep,  da se potrdi 

Letni delovni načrt OŠ Dobrova za šolsko leto 2020/2021 v obliki, kot je bil predložen. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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M. Kogoj je predstavila predlog Letnega delovnega načrta Vrtca pri OŠ Dobrova za šolsko leto 

2020/2021), ki je bil članom Sveta staršev že predhodno poslan po e-pošti z vabilom na sejo (v 

gradivu). Delo je načrtovano ne glede na epidemiološko situacijo in ga bodo sproti prilagajali glede na 
razmere ter priporočila in navodila NIJZ in ministrstva. Za aktivnosti kot so smučanje, plavanje in 

druženje s starši ali babicami in dedki ni predvidenih drugih možnosti (če njihova izvedba ne bo 

dopustna, aktivnosti ne bo). 

Sklep 16-1/2020: Svet staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2020/2021 sprejme sklep,  da se potrdi 

Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Dobrova za šolsko leto 2020/2021 v obliki, kot je bil predložen. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ravnatelj je še povedal, da so dan slovenskega športa obeležili v vseh oddelkih s tekom na 200 m (I. 
triada na 100m).  

Ravnatelj je želel predstaviti dejavnosti v tednu otroka (5. – 9. 10 2020). Predloge oblikujejo vsi 

aktivi, njihova izvedba pa bo odvisna od navodil in priporočil NIJZ in MIZŠ. 

 

Ad 7 

Na Svet staršev so bila naslovljena naslednja vprašanja o delu na OŠ Dobrova: 

 

1. Vozači morajo sedaj čakati na pričetek pouka oz. na odhod avtobusa, zunaj na dvorišču. Kdaj 

boste uredili, da bodo lahko čakali v primernih, toplih prostorih? Zakaj ne vozijo avtobusi v vse 

tri smeri istočasno in bi takšno čakanje odpadlo? 

 

Odgovor ravnatelja: 

URADNO UREJENO Z UČENCI OD 4. – 9. RAZREDA V PETEK, 25.9.2020 

 

Šola je trenutno v usklajevanju dveh pomembnih vrednot:  

a) PRAVICA DO ZDRAVJA. 

b) PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA 
Ker si na šoli želimo obe vrednoti peljati vzporedno, poskušamo zadeve peljati na naslednji način.  

Dokler je lepo vreme skrbimo vsaj zjutraj za zdravje. Učenci so zunaj, so na večjem prostoru, ni jim 

potrebno imeti mask (7. – 9. razred), možnost okužbe je manjša, kot če bi čakali na pouk v avli. 
Trenutno tudi temperature niso takšne, da bi bile moteče.  

V primeru slabega vremena in ko bo hladneje bodo seveda šli v šolo. Razporeditev po prostoru je 

urejena. V avlo je potrebno namestiti 280 učencev od 4. – 9. razreda. Kako, da bo za zdravje varno? 
Drugače so pa lahko učenci že sedaj v varnem in toplem prostoru. Šola ima od 7.30 do 8.15 

organiziran DD, DP, Pevski zbor, različne ID, itn. In če bi učenci obiskovali različne oblike 

razširjenega programa šole, bi jih veliko bilo že po razredih in bi bila avla razbremenjena. Tako pa je 

predlagan obisk razširjenega programa prostovoljen in učencem ga ni potrebno obiskovati. Polna avla 
in prazni razredi. Ker pa šola mora nudit vse te zadeve nam potem zmanjkuje učiteljev za opravljanje 

dežurstva.  

Težava ni v tem, da učenci v tem času še čakajo zunaj. Težava je v tem, da je potrebno otroke/učence 
glede na vreme naučiti pravilnega oblačenja, težava je v tem, da veliko učencev doma ni nadzorovanih 

pri njihovem delu in potem pišejo nalogo pred šolo na betonu, itn. Težava je v tem, da učenci, 

predvsem bližnji prihajajo v šolo prehitro, dovolj bi bilo 10-15 min pred poukom, itn. Ampak 

razumem – učenci so socialna bitja in so radi v družbi in na igralih. Predvsem so bili pa pol leta skoraj 
brez družbe.  

Do sedaj smo imeli en razred v karanteni, torej nam je v skrbi za zdravje kar dobro uspelo. Zaradi tega 

je potem tudi izobraževalni sistem tekel nemoteno. 
Šolske prevoze z javnim razpisom ureja lokalna skupnost. Za našo šolo je trenutno najbolj rentabilen 

prevoz tako, kot je organizirano. Glede na kratke razdalje, ki jih vozi šolski avtobus za šolo, ni 

pričakovati, da bi kdo za to razpisno ceno kandidiral s tremi avtobusi.   
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2. Zakaj ni dovoljeno prihajanje v šolo s kolesi? 

 

Odgovor ravnatelja: 

Vprašanje je bilo že večkrat postavljeno. Nazadnje smo ga podrobno obdelali na sestanku Sveta 
staršev, 24.9.2019. Takrat je bila zelo dejavna tudi Civilna iniciativa za trajnostno mobilnost na 

Dobrovi.  

Del odgovora gospoda Zlatka Ostanka (član Sveta zavoda OŠ Dobrova) z dne, 24.9.2019 citiram tudi 
danes: »Politika OŠ Dobrova se z začetkom tega šolskega leta ni spremenila. Še vedno je v hišnem 

redu OŠ Dobrova zapisano, da je prepovedano prihajanje učencev v šolo s kolesi, rolerji ali skiroji. Ta 

ukrep je bil sprejet na Svetu zavoda OŠ Dobrova ravno iz razloga neurejene prometne infrastrukture v 
okolici šole, ki predstavlja preveliko nevarnost za uporabnike navedenih prevoznih sredstev.« 

 

Za osvetlitev zadev kot ravnatelj dodajam malenkost zgodovine:  

Sama problematika je bila obravnavana prvič na sestanku Svet staršev, 15.5.208, na katerem je bil 

potrjen Hišni red šole, v katerem je v točki 4.3 Prihajanje učencev v šolo (na strani 5, poglavje 4. 

Uporaba šolskega prostora) zapisano: »Prihajanje v šolo s: kolesi, motorji, skiroji, kotalkami, rolerji, 
rolkami… JE PREPOVEDANO. 

Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan (v primeru, da 

so omenjena sredstva potrebna za izvajanje pouka).« 

 
Torej odločitev o prepovedi prihajanja v šolo s kolesi, skiroji, kotalkami, itn., nikakor ni ravnateljeva 

odločitev. 

Enaka točka je bila obravnavna tudi na sestanku Sveta staršev dne 10.3.2016, kjer je bil potrjen Sklep 
sveta staršev z dne, 15.5.2008. 

 

Zadeve o katerih govorimo so zapisane v Hišnem redu in Vzgojnem načrtu s Pravili šolskega reda 

Dokumenti so bili obravnavani, sprejeti in potrjeni na seji  Sveta staršev, 22.11.2018. Svet šole je 
dokumente potrdil na svoji seji, 12.12.2018. Od takrat naprej so omenjeni dokumenti v veljavi. 

Nazadnje je Svet staršev o isti problematiki razpravljal na sestanku Sveta staršev, 24.9.2019 in potrdil 

zgoraj omenjeno točko Hišnega reda.  
 

Vzroki, ki so jih navedli starši in na podlagi njih sprejeli sklep o prepovedi uporabe omenjenih 

sredstev: 

 Nevarnosti nesreč na ovinku pod šolo in prevzem odgovornosti. Vozniki – torej starši so bili 

enotnega mnenja, da je ovinek pod šolo resnično tako zelo nevaren, da se jim znajde otrok na 

vozilu, da so izglasovali predlog o prepovedi. Zavedajo se, da so lahko posledice morebitne 

nesreče tako velike, da tudi če v osnovi niso krivi, prevzemajo nase veliko breme odgovornosti.  

 Občina kot ustanovitelj šole poskrbi za vse učence s prevozom (65% jih je prijavljenih na šolski 

prevoz). 

 Zavedati se moramo, da je občina dolžna poskrbeti za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 

nad 4 km ali da so ob glavni cesti, kjer ni pločnika. V našem primeru, bi lahko že vsi iz Gabrja 

in Podsmreke hodili peš. Ker pa tako in tako vozi bus v teh smereh, pobira vse, ki so ob poti.  

 Pa imamo velike težave s postajališči (na postaji Žerovnikov graben nam je inšpekcija 

prepovedala ustavljati – na podlagi pritožbe krajana iz Polhovega Gradca). Poiskali smo 
možnost obračanja busa drugje in trenutno imamo mir.  

 Samo čakam na enako pritožbo iz Stranske vasi. 

 V prid odločitve o prepovedi govorijo Smernice o varnosti iz leta 2016, ki opredeljujejo, kako 

morajo biti urejeni pogoji za varno prihajanje v šolo s kolesi (kolesarske steze, urejena kolesa, 

izpit za kolo, itn).  

 Šola nikakor ne bo prevzemala odgovornosti za varnost otrok s kolesi na cesti, dokler niso 

urejeni vsi pogoji za vožnjo v skladu s predpisi in zahtevami. 

 Lahko pa to storite starši.  
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 Predlagam predlog na Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, ki je ustanovljen ravno 

s tem namenom, da rešuje takšne zadeve.  

Sem pa mnenja, da imate starši preko občinskega sveta v katerem imate svoje predstavnike veliko 

boljše vzvode, da uredite vprašanje kolesarskih poti, kot je za ta račun pošiljati otroke na cesto in 
preko tega zahtevati nekaj od občine. 

 

 

3. Kakšni so pogoji za status športnika A in B. Starši menijo, da npr. tisti, ki trenirajo nogomet 

pri Olimpiji, dobijo status A, tisti, ki trenirajo pri Dolomitih pa dobijo lahko samo status B, 

čeprav so njihove obveznosti enake. 

 

Odgovor ravnatelja: 
Na OŠ Dobrova imamo Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, ki je usklajen z ZOVFI. Pravilnik 

govori o Statusu učenca Športnika A in Statusu učenca športnika B, in o učencih, ki se vzporedno 

izobražujejo in lahko pridobijo Status mladega umetnika A ali Status mladega umetnika B.  

Pogoji so za vse učence enaki in predpisani v Pravilniku. Učitelji, ki predlagajo statuse za določene 
učence to storijo 1 x mesečno na pedagoški konferenci. 

Glede na Pravilnik in pogoje opisane v njem ni možno delati razlik glede na klub treniranja, se takih 

razlik ni delalo in se ne bo delalo.  
 

 

4. Starši predlagajo, da tudi šola na občino naslovi zahtevo za umestitev prehoda za pešce pri 

avtobusni postaji na Dobrovi, smer Polhov Gradec. Nekateri učenci se namreč sedaj, zaradi 

čakanja zunaj,  vozijo z rednimi avtobusi in prečkanje ceste na navedeni točki je brez prehoda 

za pešce zelo nevarno. 

 

Odgovor ravnatelja: 

Najprej je potrebno povedati, da gre za državno cesto, ki jo ureja Direkcija RS za ceste in ne lokalna 
skupnost. Kako gredo te zadeve, mislim, da šola ni pravi naslovnik.  

Malenkost bi se navezal na lanske pobude Civilne iniciative in posameznih staršev glede urejanja 

prometa, pločnikov, prehodov za pešce ipd. na poti v šolo ali v okolici šole.  
Šola seveda spodbuja različne gibalne dejavnosti učencev, ki jo obiskujejo, vsekakor pa ne na račun 

njihove varnosti.  

Šola daje in bo po svojih možnostih dajala pobude za določene dejavnosti na tem področju. Šola ima 
izdelan Načrt šolskih poti  in ga vsako leto skupaj z anketo, ki jo izpolnjujejo učenci in starši 3., 5. in 

7. razred predstavi Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu in vodstvu občine. Na tem mestu 

se možnosti šole glede zgoraj navedenih vprašanj končajo. Od tu dalje se začne delo občinskega sveta 

in ostalih organov lokalne skupnosti. 
Načrt šolskih poti je bil za šolsko leto 2020/2021 pregledan in ažuriran in bo kot takšen poslan na 

Občino Dobrova-Polhov Gradec, prav tako bo dosegljiv na Portalu Agencije RS za varnost prometa.  

Učenci OŠ Dobrova so 29.6.2020 na gospoda župana naslovili pismo v katerem so ga spraševali o 
naslednjih zadevah:  

- da so poleg pešpoti v občini in okolici šole urejene tudi kolesarske poti,  

- nadstrešek pred šolo za hrambo koles in skirojev, 

- pločnike za pešce v več delih občine, ki bi bili povezani s šolo. 

Že pred tem so učenci na gospoda župana naslovili vprašanje glede dokončne ureditve avtobusne 
postaje pod šolo (nadstrešek za čakajoče).  

Gospod župan je na pismo odgovoril dne 14.8.2020, kjer je na široko opisal, opredelil in predstavil 

načrtovanje infrastrukturne ukrepe za povečanje mobilnosti in varnosti na Dobrovi.  
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5. Ali letos bo akcija zbiranja starega papirja (in kdaj)? Predlaga se postavitev takšnega 

kontejnerja, da otroci ne bodo mogli brskati po njem. 

 

Odgovor ravnatelja: 
Pobiranje starega papirja je načeloma načrtovano od 20. – 22. 10.2020 in  od 20. – 22. 4. 2021. 

Željo glede kontejnerja bomo posredovali ponudniku. 

Žal je cena odpadnega papirja samo okoli 60 EUR na tono, pa vseeno organiziramo delo, že zaradi 
vzgoje.  

 

 

6. Predlagam, da bi pred izbiro konkretnega (obveznega) izbirnega predmeta otroci imeli 

možnost obiskati kakšno od ur izbirnih predmetov, saj bi se tako lažje in pravilneje odločili za 

predmet, ki jih zanima in bi ga z veseljem obiskovali. Morda bi takšen obisk različnih ur lahko 

organizirali v okviru dejavnosti, ki potekajo na šoli (kulturni, naravoslovni dnevi ipd.). 

 

Odgovor ravnatelja: 

O predlogu bomo razpravljali na eni od pedagoških konferenc. Vsekakor se nam predlog zdi na mestu 

in tudi izvedljiv. Učenci lahko v mesecu juniju mirno obiščejo v obliki informativne ure katerega od 

izbirnih predmetov, ki se izvajajo na šoli in s tem dobijo boljšo predstavo o predmetu ali predmetih za 
katere se bodo odločali.  

 

 

7. S strani enega od staršev svoje skupine sem prejela pobudo oz. predlog in sicer; letos moji 

punci pobiram tam, kjer je tudi postajališče za šolski avtobus. Velikokrat na postaji že čakajo 

starejši učenci, ki imajo v torbah pravo malo bogastvo: od čipsa do kokakole ipd. Vsa 

izpraznjena embalaža nato obleži na tleh ali pa jo frajersko vržejo kar v travo. Torej, moj 

predlog je, da se namesti koš za odpadke. O tem, da se odpadkov ne meče po tleh in o nezdravi 

prehrani pa niti ne bom razpravljala... 

 

Odgovor ravnatelja: 

Zadeva je  že urejena. Med obe klopi smo nastavili koš (kamnit) z upanjem, da se zaradi vandalizma 
ne bo znašel na glavni cesti Dobrova-Polhov Gradec.  

 

 

8. Obveščanje staršev o pojavu obolelega/okuženega s COVID-19 na šoli in ukrepanji v zvezi s 

tem. Zakaj smo 18.9.2020 o pojavu okuženega na šoli in karanteni enega razreda izvedeli zgolj iz 

enega medija (to se ne more šteti za obveščenost staršev)?? 

 

Odgovor ravnatelja: 
Obveščanje v zdravstveni službi poteka tako, da zdravnik ali laboratorij, ki je pacientu potrdil okužbo 

s COVID-19, obvesti območnega epidemiologa, ki potem vzpostavi stik z vodstvom šole, izvede 

epidemiološko preiskavo in predlaga nadaljnje ukrepe.  
Primer:  

Vodstvo šole je bilo obveščeno o primeru, podati je moralo podatke učencev omenjenega oddelka (tlf. 

staršev in e-naslov). Epidemiolog po pogovoru z vodstvom šole samostojno odloči za katero obliko 

delovanja se je odločil, o tem obvesti šolo in starše ali skrbnike učencev. S tem je obveščanje končano.  
Obveščanje staršev celotne šole ni zajeto v priporočila ali navodila NIJZ.  

V osnovi delo vodi in izvaja epidemiološka služba RS.   

 
V zvezi s tem vprašanjem se je v razpravi med člani Sveta staršev pokazalo, da tudi med starši ni 

enotnega mnenja o tem, ali naj šola obvesti starše o pojavu COVID-19 na šoli, ali ne. 
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9. Varstvo osebnih podatkov in starševskih pravic. Otroci prvega razreda (vem le za oba prva 

razreda) so bili brez vednosti staršev odpeljani iz OPB na aktivnosti, ki so plačljive (ŠD Junior, 

PD Panorama). Zakaj o tem starši nismo bili predhodno obveščeni oziroma se za to od nas ni 

zahtevalo soglasja? 

 

Odgovor ravnatelja: 

Za odgovor smo poprosili Natašo Potočnik vodjo Plesne šole Panorama in Boštjana Krefta 

vodja Športne šole Junior.  

 

Odgovor gospe Nataše Potočnik 

Spoštovani starši, 

pomočnica ravnatelja gospa Romana Novak Mlinar se je danes, 28.9.2020 obrnila name z 

vprašanjem, zakaj so na prvi plesni urici v novi sezoni sodelovali otroci nižjih razredov brez 

vednosti staršev. 

Ob prihodu v razred so poleg prijavljenih otrok želeli zaplesati z nami tudi drugi otroci, ki 

niso bili prijavljeni na plesne urice. Po dogovoru z gospo učiteljico v podaljšanem bivanju 

sem jih povabila s seboj. Po koncu plesne urice sem otrokom, ki so bili preko telefona ali 

maila že prijavljeni, razdelila vpisnice. Vpisnice so s seboj odnesli tudi tisti povabljeni otroci, 

ki so to želeli. 

V našem društvu vsem novincem omogočimo da  brez kakršnekoli obveznosti poskusijo vsak 

dvakrat zaplesati z nami, da nas spoznajo in se prepričajo, ali jim tak način vadbe ustreza. S 

tem olajšamo tudi stisko staršev, ki jih skrbi, ali je ples res prava izbira za njihovega otroka. 

Prav zaradi tega sem ob prošnji otrok, da se nam pridružijo, povabila vse otroke, ki so sami 

izrazili to željo. 

Za mojo napako se iskreno opravičujem vsem staršem. V bodoče bom pozorna in bom 

vsakega otroka, ki bi se želel priključiti in poskusiti zaplesati z nami, zavrnila. 

Za vse nevšečnosti se opravičujem in vas lepo pozdravljam,  

Nataša Potočnik iz društva Panorama 

 

Odgovor SD NK JUNIOR 

Pozdravljeni, 

v mesecu septembru smo zaceli izvajati nogometni krožek na OŠ Dobrova. Ker je situacija s 

COVID vse prej kot lahka, se tudi v klubu Junior soočamo z določenimi težavami. Ker smo 

imeli omejen dostop do šolskih prostorov, smo tudi težje med razredi pobrali prijavnice. Zato 

ob začetku krožka nismo imeli vseh prijavnic in smo na krožek peljali pomotoma  tudi nekaj 

otrok, ki prijavnice se niso imeli, so pa izrazili željo, da se krožka udeležijo. Vsem staršem se 

iskreno opravičujemo, ker smo s tem peljali tudi koga, ki ga starši niso imeli namena vpisati 

na krožek. V bodoče bomo pri tem se bolj  dosledni in bomo upoštevali le prijavo s 

prijavnico. 

Najlepša hvala za razumevanje! 

SD NK JUNIOR 
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VRTEC 

1. Kakšna je končna rešitev za spremembo vrat na notranjem vhodu na stopnicah enote vrtca 

Dobrova in ali lahko spremembe pričakujemo že letos? 

 

Odgovor ravnatelja: 

Strokovno presojo o ustreznosti evakuacijske poti in na podlagi tega izdelan popis del, 

predizmere, predračun za ureditev vhoda v prostore 2. starostne skupine v vrtcu na Dobrovi 

smo pridobili konec avgusta 2020.  

Na podlagi dokumentov smo objavili javni razpis del, ki se zaključuje v teh dneh.  

Ko bodo pridobljene vse ponudbe bomo dela nemudoma izvedli.  

  

2. Uporabnost e-Asistenta za vrtce v komunikaciji z vzgojiteljicami. Obljubljeno je bilo, da se 

bomo starši preko eAsistenta za vrtce prijavljali na govorilne ure - tega modula ni. Prav tako je 

bilo predstavljeno, da bo možna komunikacija z vzgojiteljico, kar prav tako ni mogoče (razen 

kot odgovor na sporočilo vzgojiteljice pa še to le, če slednja to izrecno omogoči). Trenutna 

funkcionalnost (sporočanje odsotnosti in ur prihoda in odhoda otroka v vrtec) ne zadošča 

potrebam po komunikaciji staršev z vrtcem. 

 

Odgovor M. Kogoj: 

eAsistent za vrtec je tudi za strokovne elavce vrtca novost in ga mroajo še ovojiti. Vabilo na 

govorilne urice pošlje vzgojiteljica preko eDnevnika, starši se prijavijo, vzgojiteljica pa potrdi 

termin. Še vedno pa je možnost, da starši pokličejo v vrtec ali pošljeo e-pošto. 

eAsistent za vrtec ni namenjen organiziranju govorilnih ur, ampak zgolj za pošiljanje obvestil 

vzgojiteljic in vodstva vrtca staršem. 

Postavilo se je še vprašanje komunikacije med starši skupine ali razreda, saj nobena od oblik 

eAsistenta tega ne omogoča. Po mnenju šole si mora vsak predstavnik staršev otrok oddelka 

šole ali vrtca sam priskrbeti kontakte staršev otrok skupine. 

 

Seja zaključena ob 20.30. 

 

Zapisala:       Mateja Trojanšek Jerkovič 

Mojca Krušič  predsednica sveta staršev 


