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SVETSTARSEV

ZAPISNIK

3. skupne seje Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole v Solskem

letu zorTlzor8, kije bila v TOREK, zr. rr. zor7, ob t8.oo v zbornici

Osnovne Sole Gabrovka - Dole.

PRISOTNI: Jasmina Vodenik, Matejka Strah Bajec, DaIa PoGe, Vesna Hribar, Maja
Bahor, Mateja Blaiid, Darja Kralj, Petra Okom, Liljana Zawl, Franci Bevc, Darja
Meserko, Vesna BostiE Peruci, Robert Cimerman, Petm Habjan, Tomal Resnik
(namesto Polone Kumer).

OPRAVICENO ODSOTNI: Metka Prijatd, Mojca Mlakar (namestnica Mateja
lawid)

OSTALI PRJSOTNI: Igor Hostnik - ravnatelj, Klavdija Jerebid - zapisnikarica,
Maja Plazar, Marjeta Mrhar.

Predsednica Mateja BlaiiC je prisotne dlane pozdravila in ugotovila, cla je na seji
prisotnih r4 dlanov od tlh. Svet stariev Osnovne Sole Gabrovka - Dole je torej
sklepien.

K,' Potrditev dnevneqa reda

Predsednica je prrbrala dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Poditev zapisnika z. korespondenEne seje

A. Izvolitev nadomesErih Clanov v komislji za pritoZbe
4. Re5evanje promelrre problematike in parkirnih mest (rriloga dopis

KS Gabrovka)
Informaciie o poteku gradnje vrtca
Pobude in vpraSanja
Razno

Prisotni predstavniki so sprejeli naslednji



SKLEP 5t, 1r B. seja Sveta starsev Osnovne SoIe Gabrovka - Dole bo
potekala po predlaganem dnevnem redu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Kz Potrditev zapisnika z. korespondenEne seje

Predsednica je predstavila zapisnik z. korespondenlne seje

Predstarniki so sprejeli naslednji

SKLEP 5t. 2: Svet starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole potrjuje zapisnik
z. korespondenCne seje.

Sklep je bil soglasno sprejet.

I(q Izvolitev nadomestnih ilanov v komisiji za oritolbe

V komisiji za pritoibe se je na r. seji Sveta starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole
izvolilo samo enega dlana, potrebno pa je izbrati dva ilana. Ravr:atelj obrazloii zakaj.
Predsednica pa poda predloga za Darjo Kralj in Bojano Ilnikar. Ostale pdsotne
zaprosi za dodatne predloge za izvolitev.

Svet starlev na podlagi predlogov sprejme naslednji

SKLEP 5t. 3: Predstavnika v Komisiji za pritozbe, sta kot predstavnika
Syeta starSev v Solskem letu 2o1l2o18 izvoljena Darja IGalj in Metka
Prifate[i (izvoljen a 26. g. 2ot7).

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ka Reiewnje prometne oroblematike in Darkirnih mest (oriloea dopis
KS Gabrovta)

Predsednica predstavi in opozori na vsakoletno prometno problematiko. Predstavi
poslan dopis s strani KS Gabrovka, Obiini Litija, kateri je priloien zapisniku in je bil
predhodno posredovan dlanom Sveta starsev,

Besedo je predala rawatelju. Potrdil je problem parkirGd in opozoril na
pripravljenost Obdine Litija do urediFe prometne problematike. Opozoril je, da je
potrebno pri resevanju prometne problematike najti celostne reiiwe in se ne
zadovoljiti z zadasnimi re{iwami. Bili so namreC te poskusi, resevarlja prometne
problematike (razliritev ceste nasproti mrli5ke veiice, obraCalil{e artobusa v ovinku,
koridor z ograjo ob igriSdu, opozorilnik na hitrost voiuje). Povedal je, da je imel z
iupanom po poslanem dopisu s strani KS Gabrovka s€stanelq na katerem je iupan
omenil omenjeni dopis. Ze pred tem se je rarnatelj poskulal na koordinaciji
dogovoriti s projekanti, predstavnikom ObCine Litija, na&omikom in izvajalci vsaj o
tem, da bi znotraj investicije zagotovili mesta za zaustavljanje artomobilov ob
prihodu otrok v lrtec. Potrdil je, tla je predlot in dopis s strani KS Gabrovka v
kontekstu, da se bo zavod zarzemal za re5evanje problematike. UpoStevati pa
moramo, da je naloga Sole izobraievati in rztajati in ne graditi ceste.



Predsednica pove, da je problematiko glede parkirisl in prometa v okolici Sole vedkrat
prenesla na seje Sveta KS, zato je KS tudi pristopila k reievanju prometne
problematike v okolici Sole in sicer z idejo edine relitve, da mora Obdina priieti z
odkupom zemljGi v okolici iole za potrebe zagotovitve parkirnih mest in moinega
postajalil& in obradaliSia za Iolski javni prevoz. Ustanoviteljica (obtina) je po
zakonu dolina zagotoviti parkirna mesta za potrcbe javnega zavoda Sole.

Predsednica je podala las za raralanja in mnenja dlanov. Stekla je razprava iz strani
dlanov.

Predsednica je podala predlog, da Svet starSev potrdi dopis KS Gabrovka in sprejme

SKLEP 5t. 4r Svet starsev Osnovne Sole Gabrovka - Dole v celoti podpre
dopis XS Gabrovka z dnem, 20. to. 2ot7, predvsem pa s por.zetkom
sklepa v zvezi z odkupom zemljiSCa v ofi okolici 5ole, kakor sledi: Obfina
nqi takoj pritne s prioravo dokumentov za odkup zemfii5I ob Solskem
i{risiu s Stevilko 013/4 ter q12l1 k.o. 1844 Vodice za ureditev nujno
ootrebnih parkirnih mest in otroSkesa isilta za novozsqieni vrtec.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednica odpre razpravo glede cestne problematike kjer vozi Solski kombi,
altobus. Ves javni prevoz je ume{Cen v nevaren del. Predlata, da Svet star5ev sprejme
5e en sklep, kjer bi Obdino pozvali k urejanju vseh poti, ki so vezane na Solski jani
plevoz.

Ravnatelj tukaj opozori tudi na ostale ceste, katere niso v driavni lasti, ampak je
lastnik in izvajalec ObCina Lida in jih upravlja komunalno podjetje Litija.

Stekla je razpraya o cestni problematiki in o potrebnem pregledu rseh Bolskih poti.
Svet I(S mora opozoriti na probleme in usmeriti ustanoviteljico v zagotavljanje
ustreznih popravil in wdrievanja.

Predsednica predlaga, da se OHino Litija pozove k urejanju cestne problematike in
poilje dopis. Sprejmejo naslednji

SKLEP st.s: ObCina Utija mora prileti z vsemi aktivnostrni dogorarjaqia
z Direkcijo RS za infrastrukturo, oddelek za investic{ie ter oddelek za
wzdrZeraqie in varstvo cest ter prometno wrnost, da le-ta/ti vkljuli/-jo v
proraCun za l. zorS in izvedbo, ne samo izgradqio prepotrebne obvoanice
v Gabrovki, temved tudi sanacijo vseh odsekov cest tako drZavnih kot
obCinskih. kier je udeleien javni orevoz (avtobus in kombi) za orcvoz
SoloobvEanih otrok na podroCju KS Gabrovka in KS Dole.

Sklep je soglasno sprejet

I(< Informacije o poteku gradnje vrtca

Predsednica je besedo predala ravnatelju.



Rarnatd je predstavil kronologijo. Po pogodbi imajo do 30. rr. 2017, Cas za tehniini
prelzem. Celoten projekt bo ObCina sama financirala in je interes Obiine, da se
kvalitetno naredi. Predstavil je problematiko oddelkov v vrtcu. Pojasnit, da gradnja
poteka poiasi, saj je bil poletni del, ko naj bi bila izvedena glavnina del, zamujen. Od
okobra dalje gradnja poteka zelo intenziuro. Tako da bi dela lahko v decembru celo
zakljudili. Zeli pa, da bo objekt kvalitetno narejen in ima pridobljeno uporabno
dovoljenje. Odpravljanje napak lahko traja dalj dasa. Vse Ilane prosi za podporo, ker
ne ieli, da se oddelki odprejo v nedokon&nem objeltu. Njegora ocena je, da zaletek
uporabe v decembru in januarju 5e ne bo moieu, realno pa bi lahko s februarjem
prideli z delovanjem vrtca v novem objeku.

Stekla je razprava.

Ustanoviteljica zatotavlja sredstva samo za vrtec, ne pa za dejarmosti in prostore KS
Gabrovka. Na KS so zarzeli stali5Ia, da mora biti stavba v celoti zakljudena, tako v
pritlidju, osrednjem delu kot tudi v mansardnem delu objekta.

Ravnatelj je pojasnil, da je ideja o prostorih zgoraj nastala v dasu, ko so se iskali okviri
za sodelovanju na razpisih za pridobitev kohezijskih sredstev (medgeneracijsko
sodelovanje). Na Obtini so slGali o potrebah za prostore drultev, med pripravami na
gradnjo in med njo, le s strani ra\.natelja. Kot ra\.natelj 5ole, v kateri razlitna dru3tva
opravljajo tudi del svojih dejavnosti, je dutil, da bi le ta resnidno potrebovala
prostore, \ier bi lahko organizirali dejavnost neodvisno od oryanizacije Sole. Problem
se je kazal predvsem v tasu, ko se ilani lahko sredujejo. IGsne ure, iez vikend.
Zgradba je zastavljena tako, cla bi lahko drultva delovala bolj po wojih potrebah. lma
neodvisen vhod. Prostor sedaj ni predviden za ureditev, ker ni predvidena
neposredna uporaba za vrtec, predvidena pa je ureditev v z. fazi.

G. Bevc opozori, da je obdina prviC s strani mvnatelja sliiala, da drulfua potrebujejo
prostor. Sedaj pa ni nid. Spraiuje pa se, kaj je z dvorano kjerje bil prostor za razlidne
dejavnosti v preteHosti (kulturna dvorana).

Maja Plazar opozori pri gradnji vrtca, da so nadrtovani samo osno!,ni prostori v lTtcu
ni pa predvidenih prostorov za strokovno delo, svetoralno delo, dodatno strokovno
pomod in gibanje otrok. Zgoraj naj bi bil prostor za vei namenov, da bi jih lahko
uporabljali tudi z lTtdevskimi otroki.

Mnenje predsednice je, da bi celotna stavba bila od Zavoda. Dejstvo pa je, da celotna
stavba ne bo ostala ne dokondana in zakljudena. V Gabrovki ni dovolj povr5in za
vrtlelske otroke. Zato bi bilo potrebno zgradbo v celoti urediti in zakljuditi.

Ravnatelj je tudi predstavil normative v vrtcih. Normativ predvideva vei
spremljevalnih prostorov, de so trije oddelki in ved. Ta dva oddelka, ki bosta narejena
v novem vrtcu pa sta narejena po zahtevanih normativih.

Clanica predlaga, da Svet stargev poSilja dopise na Obiino Litija, dokler ne dobi
odgovora.

Predsednica prcdlaga naslednji



SKLEP 5t. 6: Svet starSev osnovne Sole Gabmvka - Dole poziva obEino kot
ustanoviteliico k dokonlarfu celobrega objekta za namene vrtca
Gabrovka, dokonlani morqio biti ari prostori v zgradbi, tako v pritlilju
kot tudi v mansardi, \ier bi lahko zagotavljali pnostor z, razgibal'ar\ie
otrok in strokovno pomoC.

Sklep je soglasno sprejet.

Ravnatelj meni, da je korektno, da predstavi potek relevanja vrtderske problematike
tudi na Dolah, ker svet sta*ev zastopa interese obeh Solskih okoliSev. Kljub temu, da
ni na dnevnem redu. Pr€dstavi investicije na PS Dole in sporoCi, da se je zaradi
zdravstvenih problemov projektanta investicija zamaknila. Dokontati je potrebno
statilno sanacijo zgradbe, urediti podstreije in pripraviti ustrezne prostore za vrtec v
spodnjih prostorih. Povedal je, da ima skupaj s projekantom naslednji dan sestanek
za nadaljevanje del. Glede na to, cla je gradbeno dovoljenje za telovadnico poteklo in
da v kratkem ni pridakorati gradnje telovadnice in kulturae dvorane, moramo
poiskati moinost za ureditev vrtca tako, da ne bo olcnjeno izvajanje pouka Sporta.

Na rpraianje o telovadnici na PS D,ole ravnatelj odgovori, da je potrebna ponovna
priprava dokumentacija za gradnjo.

Ravnatelj sporoCi, da bi bil tudi tukaj potreben dopis s strani Sveta starlev.

Predsedaica predlaga naslednji

SKLEP 5t.Z: Svet star5ev opozori ustanovite[lico, da razmGlja tudi k
r.e5evaqiu problema pouka Sportrre rzgoje in na tak naCin ne zmaqi5a
kvalitete pouka v Soli na Dolah.

Sklep soglasno sprejet

Kz Pobuile in voraSanja

Predsednica je prosila za pobude in rpralanja.

Ravnatelj poda pobudo in predstavi razlilne dogodke in oblike izvajanja pouka v
?adnjih tednih. V petek je bil naravoslovni dan, \jer so udenci sami pripravili kosilo za
celotno 3olo. Imeli smo tudi bazar, kjer smo ponudili izdelke, ki so jih uCenci naredili
na tehnGkih dnevih. Vsi sodelujoii: uCenci, zunanji sodelavci in uditelji so bili
navduleni. Vsi izdelki so bili ponujeni na bazarju. Pohvalil je sodeloranje z rsemi
zunanjimi sodelavci/sodelavl.ami.

Stekla je razprava.

Pobuda s strani starsev za bazar je, da bi sli ponowo na izdelavo upombnih tehniskih
izdelkov. Opazila je, da je bilo s strani stargev manj prinesenega kot prej5nja leta.
Verjetno zaradi tega, ker niso otroci prinesli pisnega obvestila.

Spodnji vrtec je prejel obvestilo z odrezkom, na katerega si+o starli zapisali, kaj bodo
prinesli. Vsi ostali pa so prejeli dopis.



Ranatelj je opozoril, da so v leto3njem letu otroci vse izdelke, ki so jih pripravili pri
dejavnostih prodajali z veliko srdnostjo.

Predsednica opozori, da vse premalo izdelkovje narejenih s strani njihovih otrok.

Predstalrdca UO Solskega sklada opozori, da so otroci v Soli med drugim naredili
marmelado, in vegeto. Vegete je bilo 5o kozardkov, ostalo je veliko kozardkov.

Maja Plazar opozori na pritisk na star3e, ki imajo razliEne stiske in ne morejo vedno
rsega kupiti. Veliko star3ev tudi ne pride na bazar. Izdelkov >za nabiranje prahu<, se
skoraj ne splaCa izdelovati. Pri teh izdelkihje bilo minimalno odpada.

Zahvala gre Solskemu skladu.

G. Franci Bevc se zahvali za lnbudo da so izdelajo kosilo uienci. Sporoii, da so lahko
stuari-lra bazarju dlaije, ker vedo, da je kvditetno in domade. Uditelji se morajo
zamisliti in razmisliti, Ce dajo starSi predloge. Omenil je tudi, ila sola omejuje
uporabo raCunalnikov in telefonov, vendar meni, da so to potrebna znanja, saj ii za
pouk pripravljajo predstavitve.

Rauratelj pove, da omejujemo nekontrolirano uporabo IKT na Soli, da pa ulence
ulimo in_ spodbujamo uporabe IKT v delu, ki ga potrebujejo za svoje vsakdanje delo
in tudi v kasnej5ih letih.

Ena od
kr"t".

dlanic opozori, na prenalanje plastik in wedk s strani gadbiSda po dolini

Ravnatelj pove, da so za to zadolleni izvajalci del in so se ie dogonrjali o tem.

Ena od starlev porpraia zakaj ne smejo poliljati opraviCila elelitronsko.

Ravnatelj obrazloii, da lahko v primeru, de lahko zagotovijo nadin, ki onemogoCa
zlorabo. Recimo, de ga napi5ejo optidno preberejo in polljejo na elekronski naslov.

Kdaj star5 dobi vpogled v kontrolno nalogo?

Sproti, odgovori ramatelj.

G. Bevc opozori, da se ne dogaja to pri slovenllini. Problem je bil tudi pri todkah.

Solski kombi. Zelo velik problem je okrog prevozov. Ker je otrok v posamezne smeri
vel kot je sedeiev v kombiju. Zato je bilo potrebno narediti poimeDski razpored po
dnevih in urah. Cez Morav5ko Goro so trije prevozi, po teh prevozih je toCno doloteno
kdaj ima kateri prevoz. Otlstopanje enega udenca naredi zmedo na ostalih prevozih.
Se vedno je problem v ponedeljkih, ker ima nekaj udenk ritrniko.

K8 Razxro

Na opozorilo ene od Clanic o glasnosti v zboru in povrlnosti, ravnatelj odgovori, da je
sama uditeljica na to opozorila in rla je pri tako veliki skupini, problem. Da otroci



nGo bili zadovoljni, ko niso nastopali zandi ueznanja ali nesodelovarja, je dobro. 5e
posebej, te bodo starli skupaj z njimi dogodek pravilno owednotili.
Stekla je razprava o lolskem zboru in pajem otrok iz vrtca.

Kdaj so govorilne ure med tednom. Ramatelj je sporoiil g. Franciju Bevcu, da dobi na
ieljo publikacijo v pisni obliki.

Ena od dlanic omeni, da obstaja beleika.

Predsednica sejo zakljuii ob 2o.o5.

Zapisnikarica:
Klavdiia JerebiC:--4,--
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Predsednica Sveta star5ev
Osnovne Sole Gabrovka - Dole;
Ir,Iateja U,M|C, l. r.
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