
Osnovno iolo 6obrovko - Dole
6obrov*o 30. 1274 Gabrovko

Tel.: OL/89-71-O4?
o - gobrovko. lj@guest. ornes. si

SVET STARSEV

ZAPISNIK

r. skupno sejo Sveta star5ev OS Cabrovka Dole v Solskem letu

2olgl2o14, ki je bila v TOREK , 24. g. 2ot1, ob r8.oo uri v zbornici OS

Gabrovka.

PRISOTNI: Mateja BlaZid, Alen Nadarevi6, Vesna Bostid Peruci, Irena Zupan,
Nata5a Cerov5ek, Andreja Grdar BoZid, Vanja [ov5e, AleS Tomc, Mihela Zupandid,
Bojan Kastelic, Mateja Lar.rid, Milena Bresxn'-ar, IGenija Hribar, Marija Zeljko,
Martina Utenkar, Tanja Grm

OPRAVIeENO ODSOTNI: Alenka Mesojedec, Bo5tjana Zeleznik

NEOPRAVICENO ODSOTNI: Simona Voje, Era Lesjak

OSTALI PRISOTNI: Igor HOSTNIK ravnatelj, Vesna PATERNOSTER
zapisnikarica, Maja Plazar, Marjeta Mrhar, Marinka Lenart, Sabina Kotar

Igor Hostnik (r, nadaljevanju: rarnatelj) je prisotne dlane pozdrar.,il in ugotovil, da je
na seji prisotnih B dlanov prej5nje sestal'e in 13 dlanov nove sestal,e. Svet stariel, stare
sestave ni sklepden in nove sestaveje sklepden.

Predlagalje, da r. seja poteka po naslednjem

DNE\AIEM REDU:

r. Pregled in potrditev zapisnika prej5nje seje
z. Voliwe predsednika, podpredsednika Sveta star5ev OS Gabrovka-Dole
3. Imenovanje, potrditev predstavnikov star5ev v komisije in organe
zavoda
4. Poroiilo o delu v Solskem letu zorz /zor3
S. Letni delovni nairt OS Gabrovka-Dole za Solsko leto zor3 /zor4
6. Vzgojni nairt, hi5ni red, Solska pravila
T.R.azno

Prisotni so se z dnevni redom razno strinjali ter sprejeli naslednji
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SI(LEP: r. seja Sveta star5ev bo potekala po predlaganem dnevnem redu.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 13 dlanov.

NataSa Cerov5ek se je seji pridruZila ob 17.48 uri.

Kr Presled in potrditev zapisnika Drej5nje seje

Ravnatelj je povedala, da mora zapisnik sprejeti svet star5ev prej5nje sestave. Vendar
ker ta ni sklepden, predlaga, da se sprejme naslednji

AleB Tomc se je seji pridruZil ob r8.oo uri.

SKLEP: Svet star5ev pozove prej5njo predsednico Alenko Mesojedec, da
skliie korespondenino sejo, v kateri sprejmejo zapisnik ro. seje, z dne
6.6. zol3.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 1g dlanor'.

Ob t8.zo uri je sejo zapustila dlanica Martina Utenkar.

Ramatelj je povedal, da mora novi svet star5ev na podlagi Poslovnika sveta star5ev
OS Gabrovka-Dole sprejeti sklep v katerem imenujejo predsednico in namestnico
predsednice sveta star5ev za mandat dveh let. Povedal je, da je obidajno ena vloga iz
matidne Sole, druga pa iz podruZnidne Sole. V poslorTrikti sveta star5ev je natandno
navedeno, katere naloge ima predsednikova r.loga v svetu star5er'. Prisotne dlane

polpraSa po nadinu volitev, in sicer:

SKLEP: Voliwe predsednika in narnestnika predsednika bodo potekale
javno.

,rzA<<je glasovalo 14 dlanov
>PROTI< je glasoval r dlan.

Ravnatelj je prisotne pozv'al k predlogom o imenovanju predsednika sveta star5er'.

Prisotni so predlagali naslednje dlane:
- Ireno Zupan, ki je kandidaturo sprejela.

Na kandidatni listi je ena kandidatka, in sicer Irena Zupan. Ravnatelj je predlagal

naslednji

SKLEp: Za predsednico sveta star5ev OS Gabrovka-Dole se imenuje Ireno
Zwpan. Mandat je dve leti.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 15 dlanov.

Rar,,natelj je prisotne pozval k predlogom o -imenovanju 
namestnika predsednika

sveta stai5Lv. Prisotni so predlagali naslednje dlane:

- IGenijo Hribar, ki je kandidaturo sprejela'



Na kandidatni listi je ena kandidatka, in sicer Ksenija Hribar. Ravnatelj je predlagal
naslednji

SI(LEP: Za nannestrrico predsednice sveta star5ev OS Gabrovka-Dole se
imenuje Kseniio Hribar. Mandat je dve leti.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 15 dlanov.

K: Imenovanje. potrditev predstavnikov star5ev v komisije in oreane
zavoda

Ravnatelj je povedal, da mora svet star5ev imenovati svoje predstar.T rike r. dolodene
komisije, in_sicer:
1. PRITOZBENA KOMISIJA - na podlagi Zakona o osnovni Soli svet star5ev

predlaga dva predstavnika v pritoZbeno komisijo za dobo Stiri let. Po potrebi se

komisija sestane z enim predstavnikom sl,eta star5ev.

Prisotni so predlagali naslednje kandidate:
- Katju5oZidar, katera soglasja za kandidaturo ni podala ter
- Mileno Breskvar, ki se je z kandidaturo strinjala.

Ker od ene kandidatke nimajo soglasja svet star5ev sprejme naslednji

SI(LEP: Svet starSev OS Gabrovka-Dole imenuje Mileno Breskvar kot
predstavnico star5ev v pritoZbeno komisijo.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 15 dlanor'.

SKLEP: Svet starSev OS Gabrovka-Dole pozove predlagano kandidatko
Katju5o Zidar kot predstavnico star5ev v pritoZbeno komisijo za soglasje
in nato korespondenino sprejme imenovanje te kandidatke.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo r5 dlanov.

2. TIM ZDRAVE SOLE - do zdaj je bila kot predstavnica star5ev v sestar.i Romana
Meja5. Ta predstamica si Zeli biti tudi v nadaljevanju kandidatka, de se svet

stailev strinja. Imenovati pa moramo 5e enega predstavnika. Maja Plazar na

kratko predstavi naloge predstavnika v timu.

Prisotni so predlagali naslednje kandidate:
- Romano Meja5, ki se je z kandidaturo strinjala ter
- Sabino Kotar, ki se je z kandidaturo strinjala.

Predlagan je bi naslednji

SI(LEP: Svet star$ev OS Gabrovka-Dole imenuje Romano Meja5 in Sabino
Kotar kot predstavnici star5ev v Tirn zdrave Sole.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo r5 dlanov.
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3. KOMISIJA ZA PREHRANO - do zdaj je bila kot predstavnica star5ev v sestavi
Renata Hud. Na roditeljskem sestanku je podala dovoljenje, da jo ponovno
imenujemo, de se svet star5ev strinja. Maja Plazar na kratko predstavi naloge
predstarmika v komisiji za prehrano.

Prisotni so predlagali naslednje kandidate:
- Renato Hud, ki se je z kandidaturo strinjala.

Predlagan je bi naslednji

SKLEP: Svet star5ev OS Gabrovka-Dole imenuje Renato Hui kot
predstavnici star5evv Komisiji za prehrano.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 15 dlanov.

4. KOMISIJA Z,A SPREIEM OTROK V VRTEC do zdaj je bila kot
predstavnica star5ev v sestavi Mateja BlaZid. Igor Hostnik na kratko predstar,'i
naloge predstavnika v komisiji. Komisija se imenuje za dobo enega leta, ko
prej5nji sestavi potede mandat.

Prisotni so predlagali naslednje kandidate:
- Matejo BlaZid, ki se je z kandidaturo strinjala.

Predlagan je bi naslednji

SKLEP: Svet star5ev OS Gabrovka-Dole imenuje Matejo BlaZii kot
predstavnici star5evv Komisiji za sprejem otroka vvrtec.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 15 dlanor'.

Sabina Kotar in Mateja Lawid sta sejo zapustili ob r9.oo uri

Ka Poroiilo o delu v Solskem letu zorz/zolr

Ravnatelj je povedal, da so prejeli delovno gradivo v katerem so se pojar,'ile nekatere

slovnidne napake, za katere se opraviduje. Zadeva se bo pred podpisom predsednice

sveta zavodi lektorirala. Porodilo o delu r.' Solskem letu 2or2f 2oL3 je priloga
zapisniku. Poudarek pri porodilu je dal na:

Steuilo uienceu, ki so jih lani obiskovali Solo (t6B udencev v matidni in

podruZnidni Soli) in vrtec (26 otrok);

- Materialna sredstua - letos ni dodeljenih sredstev za investicijska vzdrievanja

oziroma je 5oo,oo C za naS zavod, kar so sredstva, ki ne zagotavljajo rednega

vzdrZevanja objekta in vseh ostalih infrastruktur ter telekomunikacijske

tehnologije;

- Kadrouska situacija - zaposlenih delavcev je bilo kar veliko (56 delavcer'),

vendar je trenutno 6 delal,k na porodni5kem dopust, r'eliko jih je bilo

zaposlenih tudi za kraj5i delovni das, problem se je ponovno pojavil po potrebi

specialnega pedagoga (objava prostega delovnega mesta je bil objavljen Ze

trikrat - pribliZkov ne smemo ved zaposlovati);
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- Realizacijo iolskega koledarja, pouka, diferenciacija pouka, ISP, DSP,

dopolnilni, dodatni pouk, dneui dejaunosti, jutranje uersfi)o, podaljiano
biuanje, projekti QZS, Zdraua iola, Lutke u urtcu, Mali soniek, Ekologija,
Zbiralne akcije,...) vse je bilo uspe5no realizirano;

- Ocenjeuanje uienceu (3 udenci letnik ponavljajo, 2 udenca sta imela poprar.rri
izpiti - en uspe5no in en neuspe5no);

- NPZ (rezultati v 6. r. so slab5i kot lani, v 9. r. so bili porpredni);

- obrazloi.il je Ze vedkrat nastajajodo problematiko - udenci prijav v jutranje
varstvo in podaljlano bivanje ne prinesejo v rednem roku, vendar v zadetku

Solskega leta, prav tak problem se pojarda pri prijar.i na projekt Zdrav
Zivljenjski slog;

- pohvalil je izvedbo litijskega teka, kjer smo dobili tudi pokal, udeleZitev
pevskega zbora na Pevskem BUM-u ter izvedba vseh Solskih prireditev.

Ravnatelj je predlagal, da sprejmemo naslednji

SKLEP: Svet star5ev OS Gabrovka-Dole sprejme Poroiilo o delu za Solsko
leto zorz /zor3 v predloLenivsebini.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 14 dlanor'.

Ravnatelj je prisotnim predstavil trenutno stanje za odprtje novega vrtca in sanacije
na podruZnidni Soli ter obvoznica v Gabrovki. Obrazloiil je, da so na obdinskem svetu
todko o sprejetju gradnjo novega oddelka umaknili, saj bi lahko priSlo do dolodenih
trenj zaradi finandne krize ustanoviteljice. Imamo pa pridobljeno gradbeno
dor.oljenje za obnovo ZD v vrtec. Energetska sanacija podruZnidne Sole je bila izbrana
na razpisu. Predl'idoma, da bomo prideli z sanacijo v naslednjem Solskem letu.
problem je pri zagotovitvi deleZa sredstev s strani obdine, r'endar de tega ne zagotol'i,
potem izgubi obdina pol milijona evrov evropskih sredster,. To bo za na5o Solo kar
precej5nji zalogaj, saj bomo morali v dasu pouka udencem na Dolah zagotoviti Solanje

na razlidnih lokacijah. Do danes smo naredili na podruZnidni Soli pregled statike in
dokumentacija ni enakowedna z dejansko gradnjo. Statika za trenutno postavitev je
primerna, za vse dodatne posege pa bo potrebno Solo ojaditi pri temeljih. To Pa 

je
dodatni stro5ek za obdino. Projekt telovadnice pa na razpisu ni uspelo. Toliko o
investicijskih zadev. Re5itev za postojanko pa so naSli tako, da so na spodnjem delu
Solskega okoliSa ovinek priredili tako, da se lahko ar,tobus umakne oziroma tudi
obrne in tako so zadevo zadasno reSili.

I(q Letni delovni nairt OS Gabrovka-Dole za Solsko leto zorl/zora

Ravnatelj je povedal, da smo se veliko stvari dotaknili Ze pri prej5nji todki. Poudarek
je podal na:

Steuilo otrok (r7o udencev na matidni in podruZnidni Soli ter 76 otrok v r,rtcu -
imamo za oddelek in pol otrokv dakalnem seznamu);
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- prednostne naloge v Soli (izbolj5anje delorrrih navad otrok, upo5tevanje prar.il
in dogovorov,...), v r,rtcu pa bodo samoevalvacije dejavnosti, program zdravja,
didaktidne igre;

- iteuilo dni pouka, roki popraunih izpitih, izbirni predmeti, datumi dneui
dejaunosti, JV in OPB, ID, ZSVN (povedal, da so je pojavil problem z Roglo, s
katero smo imeli dogovor za popust, zdaj pa tega popusta ne nudijo ved in
posledidno je tudi stroSek izvedbe zelo vedji. Intenzivno i5demo nekaj
primerljivega in v obsegu stro5kov predpisanega s strani MIZS;

- uzgojni nairt iole, hrinf red (potrebno ga je uskladiti s spremembo
zakonodaje);

- elektronsko uodenje dokumentacije (letos zadenjamo voditi dokumentacijo
izkljudno elektronsko, pri omenjenemu bodo tudi star5i imeli vedji nadzor nad
dogajanjem, tako lahko star5i preko spletne strani Sole spremljajo spremembe
urnika in nadome5danja);

- roditetjski sestankf (Imeli smo Ze eno izvedbo, kjer je predaval gospod Juhant -
obisk je bil zelo zadovoljil .) in gouorilne ure;

- delouanje UO iolskega sklada, kjer z zbiranjem odpadnega papirja in
plastidnih zamaikov pridobijo sredstva in te namenijo za pladilo prevozov
udencev na razne dejavnosti;

- ter drugo, ki je uidno u prilogi zapisnika.

Ravnatelj Zeli pa tudi vedje vkljudevanje star5ev v Solske dejavnosti. Povedal je, da se

starSi lahko predstavijo s svojim poklicem, ki ga opravljajo in tako pripomorejo k
sodelovanju. Predlagal je naslednji

SKLEP: Svet star5ev OS Gabrovka-Dole sprejme Letni delovni nairt Sole
za Solsko leto zor3 /zor4 v predloZeni vsebini.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 13 dlanor'.

K6 Vzeojni nairt. hi5ni red. Solska pravila

Maja Plazar je povedala, da je pri5lo do nekaj sprememb v predpisih oziroma
zakonodaji. Predstavniki sveta star5ev so pri gradirm prejeli Ze popravljeno in
dopolnjeno razlidico dokumenta, ki pa je tudi priloga zapisniku.

Tanja Grm in Andreja Grdar BoZid sta sejo zapustili ob zo'o5 uri.

Ravnatelj je predlagal, da se sprejme naslednji

SKLEP: Svet star5ev OS Gabrovka-Dole je bil seznanje., s spremembami
in dopolniWami Vzgojnega nairta, hi5nega reda in Solskih pravil.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo rr dlanov.

K- Razno



PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK V VRTCU

Marinka Lenart je predstar.'ila pripravljen pravilnik. Delovna verzija Pravilnika o
varnosti otrok v vrtcu je priloga zapisniku. Omenjen pravilnik mora sprejeti 5e svet
Sole in nato stopi v veljavo.

Predstaunico -ie zanimalo. ali je uzgojitel.iica dolina predati otroka iz urtca stariu u
uinjenem stanju.

Marinka Lenart je povedala, da po zakonodaji naj otroka tak5nemu starSu naj ne bi
predal, vendar one ne znajo presoditi v kak5nem stanjuje todno star5. Zadevo lahko
potrdijo Sele drugi temu primerni strokormi organi.

Ravnatelj predlaga, da se sprejme naslednji

SI(LEP: Svet star5ev OS Gabrovka-Dole sprejme Pravilnika o varnosti
otrok v vrtcu in ga da v potrditev svetu Sole.

>>ZA<< predlagani sklep je glasor,alo rr dlanov.

Predstaunico je zanimalo. ali bi lahko skrajiali tile seje. Predlaga. da bi iz dneunega
reda dali uen sprejetje zapisnika. Zapisnik bi sprejeli preko korespondenino seje in
bi ga lahko imeli tudi za pomoi pri predaji podatkou stariem.

Rar.natelj je povedal, da smo o tem Ze razmi5ljali. Ena reSitev bi bila ustanovitev
verifikacijske komisije, ki bi zapisnik pregledala in dala podpis, da se z r,sebino
strinja. Predlaga, da svet starSev preudi njihov poslor.nik in omenjeno vnese notri.

Mihela Zupandid je sejo zapustila sejo ob zo.zt uri.

Predstqunico je zanimalo. ali bi se dalo obnouiti igriiie pri matiini ioli. Opazila je ie
kar nekaj poikodb uienceu. ki so se zgodila na njem zaradi neraunega terena.

Ravnatelj je povedal, da je bilo igriSde lani Ze obnordeno - pokrpali so vedje Spranje
na asfaltu. Do omenjenih Spranj pa pride zaradi mehkega terena pod igri5dem, in se
ta ponekod ugreza. Vedjih investicij si zdaj na Zalost ne moremo privo56iti. Opozori pa
na nastajajodo problematiko na igriSdu, in sicer v dasu, ko pouk ne poteka, se na
igri5du zbirajo starej5i otroci, ki unidujejo stvari. Nazadnje je bila razbita steklena
tabla od koSa in pa polomljene klopi. Zadevo smo prijavili tudi policiji.

Predstaunico -ie zanimalo - opazila je. da se u iasu iolskih prirediteu odpre igriiie.
kjer lahko tudi parkiramo. Vendar pa se uedno pojoui nekdo, ki zaparkira douoz
nanj. V primeru. da uoznik ni douolj spreten pri uoZnji se hitro pojaui kakina praska
na autu.

Rarmatelj je povedal, da je bilo pred dovozom znakzaprepovedano parkiranje na tem
obmodju, vendar so tudi tega unidili nepridipravi. Tudi v Solskih pravilih je zapisano,
da se tam ne sme parkirati zaradi intervencijskih poti. Predlaga, da se star5e o tem
obvesti na govorilnih oziroma roditeljskem sestanku. Pojarda se tudi problem, da
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star5i ko pospremijo otroka r, \Ttec, pustijo alto priZgan, in po moZnosti je notri drug
otrok. Prisotni so predlagali, da se na ovinki naredi 5e kak5en nasip in bi s tem
pridobili dodaten parkirni prostor. Ravnatelj predlaga, da star5i ki vozijo otroka iz ali
v vrtec in 5olo, da parkirajo na zgornjem parkiriSdu, kjer je vedno kak5en prost mesto.
Star5i so opozorili, da se vedkrat na igri5du pojavlja steklo in druge nevarne stvari.
Omenjeno je posledica zbiranja mladih in imajo vso pravico biti tam.

Predstaunica je opozorila. da smo se na prejinjih sejah dogouorili. da se bo starie
opozorilo o izuajanju elektronske ankete o prehrani. V bliinji prihodnosti se bo ta
anketa ponouila. torej Zeli. da se o tem obuesti starie.

Predstaunico je zanimalo. ali bi se dalo pridobiti u urtcu kakien generator elektrike
za ias. ko pride do dal-iiega izpada elektrike.

Ravnatelj je povedal, da vsaka reiitev ne bi bila v skladu s predpisi in varnostjo. Tudi
investicij nimamo dovolj, za nabavo generatorja.

Predstaunico je zanimalo. kaj se bo zgodilo z zaiasnim oddelkom urtca u ioli drugo
leto. ko bomo imeli t., z. in q. razred u ioli? Pouedala je. da bo ona osebno
posredouala opozorilo oziroma dopis o tej problematiki. s podporo ostalih starieu,
na obiino. Lani poleti je posredouala. Ze dopis na(im suetnikom in odzual se -ie sqmo
eden z obrazloiituijo. da. bo zadeuo poskusil predstauiti ostalim suetnikom.

Rar.rratelj je povedal, da se zadeva reSuje. Predlaga, da tudi starii pritisnejo na obdino
s omenjeno pobudo. Zadeva o prenovi zdravstvenega doma se je izvedlai,e zelo daled,
vendar so to kasneje prekinili zaradi finandnih razmer na obdini.

Ravnatelj se je dlanom zahvalil za udeleZbo in zakljudil sejo ob zr.oo uri.

Zapisnikarica: Predsednica Sveta star5ev
OS Gabrovka - Dole:

Irena ZUPAN--f A
Mfoua')W

t

STER

KY
lefii zo rz I zo 13 (delor.,na verzij a)
Gabrovka-Dole v Solskem letu zor3lzor4 (delo,n'na

verzija)
Vzgojni nadrt, hiSni red in Solska pravila OS Gabrovka-Dole (delorna verzija)
Pravilnik o varnosti otrok v r,rtcu (delovna verzija)

,

Priloge zapisniku:
Porodilo o delu v Solskem
Letni delovni nadrt OS
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