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S\IET STARSEV

ZAPISNIK

t. skupno sejo Sveta star5ev Osnormo Sole Gabrovka - Dole v Solskem

letu 2c1612017, ki je bila v TOREK, 27. g. 2oL6, ob 18.oo uri v zbornici

OS Cabrovka.

PRISOTNI: Polona Kumer, Nata5a CerovSek, Matejka Strah Bajec, Jernej Jako5,
SaSo Tomc, Mateja BlaZid, Darja Kralj, Lilijana Martindid, Franci Bevc, Darja
Meserko, Kati Zidar, Vesna Bostid Peruci, PrimoZ Jako5, Robert Cirnerman, Metka
Prijatelj, Mojca Mlakar

OPRAVICEUO ODSOTNI: Aleksandra Kra5evec, Nata5a Fortuna Sladid, Jasmina
Vodenik, Petra Okorn

OSTALI PRISOTNI: Igor HOSTNIK rarmatelj, Vesna PATERNOSTER
zapisnikarica, Maja Plazar, Marjeta Mrhar, Marinka Lenart, Manja BoZid

Igor Hostnik (v nadaljevanju: rarmatelj) je prisotne dlane pozdravil in ugotovil, da je
na seji prisotnih t6 dlanov. Svet star5ev Osnorme Sole Gabrovka Dole je torej
sklepden.

Kr Potrditev dnevnega reda

Rarrnatelj je predlagal spremembo dnermega reda, in sicer da se zamenjajo nekatere
todke, tako je seja potekala po spodnjem dnermem redu

1. Potrditev dnevnega reda
z. Konstituiranje Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole
3. Volitve predsednika, podpredsednika Sveta star5ev Osnovne Sole

Gabrovka - Dole
4. Pregled sklepov zapisnika S. redne seje in pregled ter potrditev

zapisnika 6. korespondenine seje
S. Imenovanje in potrditev predstavnikov v komisije in organe Sole

(Komislia za sprejem otrok v vrtec, UO Solskega sklada)
6. Poroiilo o delu v Solskem letu zotg/2o16
j. I€tni delovni nairt Osnovne Sole Gabrovka - Dole za Solsko leto

zo1:6lzoLT
8. Pobude in rpra5anja



9. Razno

Nata5a Cerov5ek je Zelela v imenu 4. razreda iz Gabrovke podati, pri todki 8., nekaj
vpraSanj oziroma pobude star5ev iz roditeljskega sestanka.

Prisotni predstavniki so sprejeli naslednji

SKLEP 5t. 13 1. seja Sveta starSev Osnovne Sole Gabrovka Dole bo
potekala po predlaganem dnevnem redu.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo t6 dlanov.

Kz Konstituirarlie Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole

Rarrnatelj je predlagal sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 5t. zz Novi Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka Dole s€r za
mandatno obdobje z let, konstituira v naslednji sestavi:

Pikapolonice - Polona Kumer (nam. Silvija Doblekar)
Zelvice - Jasmina Vodenik (nam. Nata5a Cerov5ek)
Metuljiki - Matejka Strah Bajec (nam. Vesna Hribar)
Zmajiki - Jernej Jako5(nam. Domen Vrtainik)
1.G - SaSo Tomc ( nam. Mateja Sladii)
2.G - Mateja BlaZii (nam. Vesna Hribar)
B.G - Darja Kralj (nam. Tanja UStar)
4.G - Aleksandra Kra5evec (nam. Petra Okorn)
5.G - Lilijana Martiniii (nam. Renata BoriSek)
6.G - Franci Bevc (nam. Sabina Zore)
7.G in 8.G - Darja Meserko (nam. Marjeta Petrii Vrtainik)
9.G - Kati Zidar (nam. Petra Justin)
t.D in 2. D - Vesna Bostii Peruci (nam. Sabina Pov5e)
3.D - PrimoZ Jako5 (nam. Matej Jesen5ek)
4.D in 5.D - Robert Cimerman (nam. Tamara Pov5e)
6. D in 7.D - Metka Prijatelj (nam. Veronika Logar)
8.D in 9. D - Mojca Mlakar (nam. Milena Breskvar)

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

tr(r VoliFe predsednika, podpredsednika Sveta star5ev Osnovne Sole
Gabrovka - Dole

Ravnatelj je povedal, da mora novi svet star5ev na podlagi Poslovnika sveta star5ev

Osnorrne Sole Gabrovka - Dole sprejeti sklep, s katerim bo imenoval predsednika in
namestnika predsednika starSev za mandat dveh let. Poudaril je povezovalno vlogo
predsednika sveta star5ev, ki star5e pelje in obve5da skozi potrebne in kljudne
ikti,onosti v nrezi s 5olo. Pojasnil j", da morata biti predsednik in njegov namestnik
zastopana tako iz Gabrovke kot iz Dol, saj se pojavljajo naloge in problematike, ki se

tidejo obeh okoli5ev.

Rarrnatelj je prisotne pozval k predlogom za predsednika Sveta star5ev Osnorrne Sole

Gabrovka - Dole:



- Kati Zidar je za predsednico predlagala Matejo Blaiid, ki se je s predlogom
strinjala ter podala svoje mnenje o vodenju sveta star5ev.

- Franci Bevc je za predsednika sveta star5ev predlagal neko ga iz Dol, ki se s
kandidaturo ni nihde strinjal.

Rarmatelj je prisotne pozval k predlogom za namestnika predsednika Sveta star5ev
Osnorrne Sole Gabrovka - Dole:

- Mateja BlaZid je predlaga Vesno Bostid Peruci, ki se je s predlogom strinjala.

Rarrnatelj je prisotne povpra5al o nadinu glasovanja o predsedniku in namestniku
predsednika sveta starSev ter nato predstavil potek tajnega in javnega glasovanja.
Predlagal je naslednji sklep:

SKLEP 5t. 83 Voliwe predsednika in namestnika predsednika Sveta
star5ev Osnovne Sole Gabrovka Dole bodo potekale s javnim
glasovanjem.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

Ravnatelj je predlagal naslednja sklepa o glasovanju za predsednika in njegovega
namestnika sveta star5ev:

SKLEP 5t. 4: Zapredsednico Sveta starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole
se imenuje Matejo BlaZii. Mandat je dve leti.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

SKLEP 5t. S: Za namestdka predsednika Sveta star5ev Osnovne Sole
Gabrovka - Dole se imenuje Vesno Bostii Peruci. Mandat je dve leti.

>>ZA<, predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

Rarrnatelj je novi predsednici in namestniku predsednice Sveta star5ev Osnorme Sole

Gabrovka - Dole destital.

Mateja BlaZid (v nadaljevanje: predsednica) je dlane pozdravila in se jim zahvalila za

zaupanje.

K4 Pregled sklepov zapisnika s. redne seje in pregled ter potrditev
zapisnika 6. korespondenine seie

Predsednica je podala pomembne podatke za nemoteno delovanje sveta star5ev, in
sicer:

nadin sprejemanja zapisnikov rednih sej, ki poteka preko korespondendne seje se

sprejemajo preko e-po5te,
navezovanje stika predstavnikov razredov z namestnikom,
ter podajanje predlogov oziroma vpraSanja Ze pred sejo.

S strani nekaterih predstavnikov je bil podan predlog, da se vs_em predstavnikgm ob

poslanem vabilu po e-poSti pollje 5e SMS sporodilo. Predlog se bo zdaj tudi
obra.rnaval.



Predsednica je predstavila sklepe zapisnika, sprejete na 5. redni seji z dne 19. 5. 2016.
Povedala je, da je bil zapisnik potrjen na 6. korespondendni seji in takoj zatem
objavljen na spletni strani Sole. Predstavi postopek sprejemanje zapisnika

Predsednica je predstavila sklepe zapisnika, sprejete na 6. korespondendni, ki se je
zadela 31. 5. zo16 in zakljudila 3. 6. zot6. Predlagala je, da se zapisnik sprejme z

naslednjim

SKLEP 5t. 6: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejme zapisnik
6. korespondenine seje, s priietkom 81. S. zot6 in zakljuikom B. 6. 2ot6
ob 12. uri, v predloZeni obliki.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

trCq Imenovanje in potrditev predstavnikov v komisije in organe Sole
(Komisija za sprejem otrok v vrtec, UO Solskega sklada)

UPRAI\TNI ODBOR SOLSKEGA SK[A,.DA

Predsednica je pojasnila, da v leto5njem letu potede mandat dlanom UO Solskega
sklada"

Rarrnatelj je predstavil vlogo in podrodje dela Solskega sklada. Poudaril je, da Solski
sklad obogati dejavnosti Sole in ima podporno funkcijo pri razporejanju finandnih
sredstev. Poudaril je, da Solski sklad pomaga s finandnimi sredsfti pri prevozih
udeneev na razlidne dejavnosti, sofinancira dejavnosti otrok iz socialno Sibkih druZin,
organizira dejavnosti za zbiranje sredstev ipd.

Predsednica je pojasnila, da deluje na podrodju vseh enot Sole ter dlane pozvala k
predlogom. dtu"i iveta star5ev so podali naslednje predloge:

- Lidija Kastelic bi zastopala vrtec na Dolah pri Litiji
- Jasmina Vodenik bi zastopala vrtec v Gabrovki
- Kati Zidar bi zastopala matidno Solo v Gabrovki
- Mojca Mlakar bi zastopala podruZnidno Solo Dole pri Litiji

Vsi predlagani so se s kandidaturo strinjali.

Ravnatelj je pojasnil, da je Uditeljski zbor Osnorrne Sole Gabrovka Dole v UO
Solskega sklada predlagal Majo Plazar,Vesno TomaZid in Tja5o Brinovec Obolnar.

Rarrnatelj je predlagal naslednji sklep:

SKLEP 5t. 7r Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka Dole imenuje 4
predstavnike star5ev v Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole
Gabrovka - Dole, in sicer:
- Lidija Kastelic bo zastopala vrtec na Dolah pri Litiji
- Jasmina Vodenik bo zastopala vrtec v Gabrovki
- Iftti Zidar bo zastopala matiino Solo v Gabrovki
- Mojca Mlakar bo zastopala podruZniino Solo Dole pri Lffii



>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

SI(LEP 5t. 8: Svet star5ev OS Cabrovka - Dole imenuje Upravni odbor
Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka - Dole in sicer: Maja Plazar,
Vesna Tomaiii, TjaSa Brinovec Obolnar, Lidija Kastelic, Jasmina
Vodenik. Mandat predstavnikov je z leti.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

KOMISTJ A ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC

Predsednica je povedala, da je do zdaj bila kot predstavnica starlev v sestavi Bojana
Ilnikar. Predsednica na kratko predstavi sestavo komisije in naloge predstarmika v
komisiji. Komisija se imenuje za dobo enega leta, ko prej5nji sestavi potede mandat.

Prisotni so predlagali naslednje kandidate:
- Mateja BlaZid je predlagala Spelo Potodnik, ki se je z kandidaturo strinjala.

Ker dodatnih predlogov ni bilo, je predsednica predlagala naslednji

SKLEP 5t. 9: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole imenuje Spelo
Potoinik kot predstavnico star5ev v Komisiji za sprejem otroka v vrtec.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

K6 Poroiilo o delu v Solskem letu zors/zor6

Predsednica je besedo predala rarrnatelju. Rarmatelj je predstavil Porodilo o delu v
Solskem letu zor5lzo16, ki je priloga zapisniku" Skozi predstavitev je podal poudarek
na:
- Povedal je, da smo kljub zmanj5anim materialnim stro5kom med poletnimi

poditnicami uspeli prenoviti del kuhinjske opreme v Gabrovki ter zamenjati
pomivalni stroj v Gabrovki in na Dolah pri Litiji. Manko prej omenjenih stroSkov

pa se pozna na opremi zavoda (mize, stoli). Upa, da se bo stanje dim prej uredilo.

- Podal je rezultate plavalnih tedajev, in sicer pred zadetkom plavalnega tedaja v 2"

razredu je bilo 13 neplavalcev. Po zakljudku tedaja, pa je ostal le eden neplavalec.

- Povedal je, da smo v lanskem Solskem letu bili zelo uspe5ni na likovnih natedajih,

saj so bili med nagrajenci tudi na5i udenci na otro5kem bienalu po Fabianovih
poteh.

- Lani sta bila vpisana v zlato knjigo dva na5a udenca zaradi dobrih doseZkov pri
pouku.

- Predstavil je stro5ke po posameznem razredu, ki so nastale zaradi razlidnih

dejavnosti (brez prehrane in delovnih zvezkov) skozi leto. Stro5ki se gibljejo med

5o,oo C in 60,oo C na udenca, odvisno od razreda. Stro5ki pa so precej viSji v
razredih, kjer so plavalni tedaji, Sola v naravi, bivanje v CSOD, zakljudni dan



dejavnosti s programom, ki ga dopolnijo udenci sami v 9. razredu. Povpredje

stro5kov na razred je po upo5tevanju vseh teh izdatkov pribliZno rr5,oo C.

- Ob predstaviti je povedal tudi, da smo letos poiskali cenovno precej ugodnej5o
nastanitev za letno Solo v naravi. Letna Sola v naravi bo potekala naslednji teden
na Debelem rtidu. Za udence bo ugodnej5e tudi okolje, saj se bo odvijalo v
naravnem parku. Povedal je, da je ministrstvo precej zmanj5alo znesek subvencije

in prav tako obdina. Zaradi zmanj5anih subvencij in zniilane cene nastanitve bomo
uspeli ohraniti stro5ek za star5e na nivoju prejSnjih let ali celo ceneje. Tukaj pa ne

smemo pozabiti vloge Solskega sklada, ki bo pokrila stro5ek prevoza in posledidno

zmanj5ala potrebne izdatke star5ev.

Maja Plazar je povedala nekaj informacij glede prostovoljca . Lani smo gostovali

prostovoljko iz Avstrije, ki je z udenci komunicirala v angle5dini in nem5dini. Letos pa

prihaja prostovoljka iz Madiarske, ki je po izobrazbi tudi uditeljica.

Koti Zidqr je zonimolo, zakaj je toko sla.ba udeleiba na peuskim zboru pri starei(ih
otrocih. Zqnimq jo o,li imq tq. dejaunost predpisan kakien hffilanlum. ki ga morqio
upoiteuqti. Pouedala je, do so starii predlagq.li, da bi morda udence motiuirqli tako.

dq se jim dq moinost pri izberi nekoj pesmi. Pouedqla je, da se pri stalni udeleibi
peuskega zbora pesmi usako leto ponauljajo, kar se opazi ntdi na priredituah.

Ravnatelj je pojasnil, da so dolodeni predpisana priporodila po katerih se moramo

rarmati. Pri programu se obidajno tudi prisluhne udencem. Meni, da udenci pri izboru

interesnih dejavnost obidajno zelo malo razmi5ljajo. Povedal je, da so se je lani

pevskemu zboru na Dolah pri Litiji pridruZile tudi uditeljice in pri udencih je bila

zadeva tudi zelo lepo sprejeta. Skupaj je pevski zbor izvedel tudi nekaj zunanjih

nastopov. Leto5nji cilj na5e izvajalke pevskega zbora je, da bi se letos udeleZili
pevskega Buma. Maja Plazarje predstavila potek izvedbe Pevskega Buma. Ravnatelj

je povedal, da so bili otroci, ki so se tega dogodka udeleZili zelo navdu5eni. Meni, da je

za sodelovanje na tem dogodku pomembna velika pripravljenost, kar pa zahteva

veliko pripravljanja na izvedbo.

ruje jezike.

Rarrnatelj je povedal, da je ile drugo leto zapored bila s strani udencev zamujena lepa

priloZnost za udeleZbo pri neobveznem izbirnem predmetu z. tuji jezik v 3. triletju.

Vsako leto lahko izbirajo udenci med nemskim, francoskim in angle5kim neobveznim

izbirnim predmetoffi, vendar ne prejmemo dovolj pnjav za izvedbo le tega. Meni, da

je za vedina udencev udenje tujega jezika obremenilno. Predstavi druga podrodja

druZboslovnih dejavnosti, ki jih Sola inraja. Povedal je, da letos za udenje tujih jezikov

ni bilo povpra5evanja in posledidno ni bilo niti vedje ponudbe. Maja Plazar je

druiboslounega. Zanima jo. ali se je letos raziirila ponudbo za udence na tem



predlagala, da bi lahko v sklopu prostovoljke enkrat mesedno izvedli npr. dajanko z

udenci in se s tem seznanjali s hrjimi jeziki.

Mojcq. Mlq.kqr je zqnimalo, kaj konkretno se je spremenilo z NPZ-ji pri podrodju
qnoleikeqa iezika. saj meni dq imajo udenci tu precej slabega znanja.
#

Rarmatelj je povedal, da se bo na oktobrskem uditeljskem zboru izvedla natandna
analiza NPZ-ja. Tu bomo posku5ali najti moZnosti za izbolj5ave. V okviru analize in
evalvacrj se dogovorimo za dolodene spremembe pri izvedbi pouka, ki jih potem pri
svojem delu upo5tevamo in kasneje tudi evalviramo. Na naslednjem sestanku vam bo
lahko analizo tudi predstavil.

Moica Mlakar je zanima.lo, zakqi je letos izpqdlq angleiiina u t. razredu pri too %
#

Rarmatelj je povedal, da je pri angleSdini pogoj za iwajanje 8 prijavljenih otrok. Je

disti avtomatizem, kar pomeni, da je bilo prijavljenih premalo otrok, saj je udencev le

6. Maja Plazar meni, da je to druZbena nepravidnost. Rarrnatelj je povedal, da se je pri
ZZS prav tako prijavilo premalo udencev. Torej de bi se jih prijavilo ved, bi se

oblikovala tudi dodatna skupina.

Predsednica je predlagala, da sprejmemo naslednji

SKLEP 5t. ro: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole je bil seznanjen
s Poroiilom o delu za Solsko leto zot5/2016.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov

K- fetni delormi nairt Osnovne Sole Gabrovka - Dole za Solsko leto
zot6lzot7

Predsednica je besedo predala rarrnatelju. Rarmatelj je predstavil Letni delovni nadrt
Osnorme Sole Gabrovka - Doleza5olsko leto zor6lzorT, ki je priloga zapisniku. Skozi
predstavitev je podal poudarek na:

- Podal je podatek glede izgradnje novega vrtca na Dolah pri Litiji ter da 5e vedno
izrailapnpravljenost in moZnost, da vrtec bo. Pojasnil je glede vrtca v Gabrovki, da

trenutno obdina pridakuje gradbeno dovoljenje in potem gredo takoj v razpis za

izvajalca gradnje- Pridakuje se, da bo septembra 2c77 otvoritev novih oddelkov
vrtca.

- Pri prevozih je pojasnil, da smo do zdaj Ze precej uskladili prevoze. Pri prevozih so

'osato leto razlidne starosti otrok in razlidno Stevilo otrok iz razlidnih vaseh.

Povedal je, da pri usklajevanju pridakuje sodelovanje tudi s strani star5ev.

bi udence pridobili k posamezne deiaunost.



Rarrnatelj je pojasnil, da smo se za prvi Solski dan v preteklosti posluZevali razlidnih
re5itev. Da bi udenci imeli eel prvi Solski dan ure z razredniki ni moZno, ker so potem
problemi v realizaciji pouka. Razredniki oziroma uditelji na predmetni stopnji
poudujejo na matidni in tudi podruZnidni Soli. Za druge razrede ni bilo nikakr5nih
problemov. Meni tudi, da je tudi 6. razred pridobili dovolj podatkov za redno delo pri
posameznih predmetih. Naslednjega dne pa so se sredali z razrednidarko.

Rarrnatelj je pojasnil, da smo tega meseca prevzemali od Sadjarstva Kra5evec ter, da
bomo s 1. 10. 2oL6 bomo dobavitelje zamenjali. Novi dobavitelji za sadje in zelenjave
bodo Krnc d. o. o., Jarina z. o. o. in Peter Kra5evec. Povedal je, da pri razpisu
dobavitelji priloZijo vsa ustrezna dokazila, ki so v skladu z zakonodajo potrebna.

Rarrnatelj je pojasnil, da je udenje otrokova dejavnost. Mi, ki delamo z otrokom, ga

poudujeffio, vzpostavljamo okoliSdine s katerimi pribliZamo udencem snov in
razvijamo udne strategije. Na tak nadin omogodimo udenje otroku. Nujna pa je
otrokova akti.most, da izrabijo dolodene udne pogoje. Otroci pa se udijo ves das, ne

samo v Soli, ampak ves das, tudi ko so doma pridobivajo dolodene udne vzorce. Zelo ie
pomembno sodelovanje med nami in star5i. Skupaj moramo ustvariti ugodno udno

oko5e, z njim delati usklajeno, da otroku omogodimo, da se v tem okolju udi. Meni, da

so pomembna tudi va5a pridakovanja do va5ih otrok.

Rarrnatelj je pojasnil, da za delo v razredu odgovarja uditelj. ee uditelj me_ni,. da je
potrebno i aotodenim starSem opraviti razgovol - se to tudi naredi. Meni, da je zelo

io*"*bna usklajenost med uditelji in star5i,_ kar je tudi posledica dela v razredu.

Maja Plazar predstavi pravno podlago za pre5olanje.

Ravnatelj je pojasnil, da je to nepreverjeno. Za udenee je uporaba tablidnega

radunal"it i igranje igric. Uditeljica uporablja tablico za izpolnjevanje dnevnika, kar
mora narediti v spletni aplikaciji (e-asistent).

na nai predlog.



Ravnatelj je pojasnil, da je problem okrog vstopanja v avtobus ob takih priloZnostih
resnidno velik. Z vodjo Sole v naravi sta se dogovorila, da bo vkrcavanje v avtobus na
postajali5du pred 5olo. Pred gasilskim domom nastane vedji problem, saj nekateri
star5i otroka pripeljej o ile prej v 5olo, tako da bi morali celo skupino udencev skupaj z

njihovo prtljago po cesti pospremiti do gasilnega doma. Rarmatelj je obljubil, da bo v
ponedeljek zjutraj poskrbel, da bo spodnje parkiriSde prazno oziroma omogodil
odprtje igri5da za parkiranje. Star5i pa naj poskrbijo, da bo postajaliSde prazno. Maja
Plazar meni, da je Sola v naravi priloZnost, da se otroci pokaZejo malo samostojnosti.
Predlaga, da se poslorrijo od otrok doma ter ga odloZijo v Soli in naj vstopi na avtobus
v spremstvu uditelja. Meni da je to korak k odraslosti.

Maja Plazar je pojasnila, da se to ne sme dogajati in naj se otroci obrnejo nanjo.

Predsednica je predlagala naslednji

SKLEP 5t. te: Svet star5ev osnovne Sole Gabrovka - Dole se sprejme Letni
delovnim nairtom Sole za Solsko leto 2oL6lz.oLT v predloZeni obliki.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 16 dlanov.

K8 Pobude in vpra5anja

NotcSo zqni ozurlra 'atke na
ter dq. se tar{e olede

Rarmatelj je pojasnil, da problem u5i obstaja in ob ob pojavu so takoj obvesti star5e o

ukrepih. Ne izvajamo pa pregledov, ker zanje nismo pooblaSdeni. Glede podatkov
aZurnih podatkov na spletni strani Sole ni natandno pojasnjeno, kje se pojavljajo stari
podatki. Obljubil je, da bomo zadevo preverili.

Ravnatelj je povedal, da trenutno menjava ni mogod?. Rarmatelj je pojasnil, da manj5i
izbor interesnih dejavnosti pomeni 5e vedje siljenje udencev k neki dejavnosti.

Kg Razno

Pod to todko ni bilo razprav ali sprejetih sklepov.

Predsednica se je dlanom zahvalilazaudeleZbo in zakljudila sejo ob 2o.45 uri.

Predsednica Sveta star5ev
Osnorrne Sole Gabfovka - Dole:

Mateia Vi/ihC

B"r{f h

Zapisnikarica:



Priloge:
- Porodilo o delu v Solskem letu zot5/zo:..6
- Letni delovni nadrt Osnorme Sole Gabrovka - Dole za Solsko leto zotllzotT


