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ZAPISNIK

2. SEJE SVETA STARSEV V SOLSKEM LETU 20r6l21t7,
ki je potekala v Eetrtek, L2. januarja 20!7 , v zgodovinski uiilnici OS Cerklje ob Krki.

Priietek seje: ob 17.30 uri

Prisotni: Urlka Kovad Zlobko, Estera Gramc Zidkar, Brigita Kriidnik, Aleksander Koiar, Franc Butara, Nena

Udovid, Anton Ajster, Silvo Srpaid, Mitja Mladkovid, Claudia Michelle Baikovec, Sergeja Bizjak, Mojca
Zlobko (od 2. toike naprej), dr. Stanka Preskar.

Opraviieno odsotni: Robert Strgar, Patricija Haler, Miran Horien, Jernej Kostrevc, Danijela Srptit, Helena

Zokalj, Andreja Ninkovii.

Neopraviteno odsotni: Barbara Stanii.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov prejSnjega zapisnika.
2. Poro6ilo o izvedbi boiiino - novoletnega bazarja 2OL6,
3. Volitve predstavnikov starsev v svet zavoda OS Cerklje ob Krki.
4. lmenovanje predstavnika stariev v komisijo za spreiem otrok v vrtec,
5. Razno,

Predsednica Sveta stariev najprej ugotovi sklepinost in predstavi dnevni red. Pripomb na dnevni red ni

bilo. zaradi nepredvidene odsotnosti poslovne sekretarke za pomod pri pisanju zapisnika zaprosi Estero
bramc ztcKar.

K 1. toaki:
Predsednica Sveta stariev povzame, da ni pripomb na sklepe prejinjega zapisnika, tako so bili sklepi
realizira ni.

K 2. totki:
Predsednica Sveta star3ev uvodoma pove, da je bila izvedba boZiino-novoletnega bazarja zelo uspeina.
Dogodekje bil zelo obiskan, kar se pozna tudi pri izkupidku, kljub temu pa so se pri sami organizaciji pojavile

teiave povezane tudis premajhno anga:iranostjo stariev pri pripravah in delavnicah. Predlaga, da najprej
ravnateljica poda osnovne informacije o finaninem izkupiiku po delavnicah, sledilo bo poroiilo Estere

Gramc Zidkar, ki je kot predstavnica stariev sodelovala v organizacijskem odboru, potem pa so vsi dlani
vabljeni, da podajo svoje mnenje in pogled na izvedbo bazarja.

Ravnateuica, dr. Stanka Preskar, se zahvali za besedo in predstavi finandno poroiilo o izvedbi boiitno-
novoletnega bazarja 20L6. Povzame, da je boiiino-novoletni bazar postal Ze tradicija iole Cerklje ob Krki

in, da so se tudi za bazar 201.6 vsi, ki so vkljudeni v projekt zelo trudili, da bi le-ta imel tako vsebinski, kot
finandni udinek. Sama iola s strokovnimi delavci, kakor tudi ufenci, so bili v aktivnosti vkljudeni mesec in

pol in prihajalo je tudi do poseganja v izobraievalno delo, zaradi odsotnosti otrok (prostovoljci) kakor tudi
zaradi angaiiranja utiteljev pri organizaciji.
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Ravnateljica je poudarila, da sa m bazar ni samo tisto, kar je bilo mod videti na prireditvi, ampak je to skupen

in celovit doprinos uditeljev, udencev in stariev. V projekt smo vsi vloiili veliko energije, zlasti v
pridobivanje donacij za sreielov in surovin za delavnice.
Celoten izkupidek bazarja znala 2.558,65 eurov, od tega prevladujeta stojnici dobrotic v znesku 801,22

eurov in sredelova v znesku 523,00 eurov. Visok je tudi znesek prostovoljnih prispevkov za vstopnino. K

znesku bazarja pri5tevamo 5e donacije podjetij v viSini 450,00 eur, ka r pomeni skupaj 3.008,65 eur dohodka
za Solski sklad.
Ravnateljica predstavi stalisde, da je znesek oznaden kot bruto, saj ne vsebuje odbitkov Sole ter stroskov,
ki so jih imeli starsi s pripravo piskotov, prav tako ni ovrednoteno samo delo in trud.
Zakljuduje, da je pomembno otrokom predstaviti celovit pomen projekta, vloienega dela in truda ter
prostovoljstva, kakor tudi lastnega angaiiranja.
Mitja Mladkovid izpostavi problematiko nizkega Stevila donacU s strani podjetU.

V nadaljevanju sledi poroiilo organizacijskega dela odbora za bazar. Porotilo poda Estera Gramc Ziikar,
predstavnica star6ev: Organizacijski odbor za pripravo boiiino novoletnega bazarja 2016 je oktobra podal
predlog za sklic seje Sveta star3ev, na kateri bi se dogovoril o podrobnostih izvedbe. Na predlog
predsednice Sveta starsev in ravnateljice, se je sprejela odloditev, da se namesto uradne seje, skliie
neformalni sestanek, na katerega so vabljeni vsi predstavniki Sveta starsev, kakor tudi vsi ostali starli
iolskih in vrttevskih otrok. Odborje pripravil okvirne smernice in predloge za razpravo na sestanku. Vabilo
je bilo s strani predsednice Sveta stariev naslovljeno na vse predstavnike starsev, z zaprosilom, da
sporodilo posredu.iejo naprej stariem, katerih predstavniki so.

Sestanek je bil izveden 26.f0.20f6 ob 17.30 v prostorih 05. Udelezba sestanka je bila bistveno pod
pridakovanji, udeleiili so se ga strokovni delavci iole, ravnateljica in le 5 stariev, vkljudno s predstavnico
starsev v organizacijskem odboru.
V mesecu novembru je potekala intenzivna komunikacija po e-poiti, s katero so bili vsi ilani sveta stariev
seznanjeni s potekom priprav, organizacijo delavnic in vabljeni k sodelovanju. Vsa sporoiila so bila
namenjena tudi obveitanju drugih stariev, tako da vsak predstavnik posreduje sporoiilo naprej stariem
svoje skupine. Obvestila o delavnicah so bila objavuena tudi na spletnih straneh oS in vrtca, kakor tudi na
oglasnih deskah. Kljub temu je veliko starsev izpostavilo, da niso bili informirani. Estera Gramc Zitkar
zakljuii z ugotovitvami, da je komunikacija med predstavniki Sveta starsev in starii pomanjkljiva. Prav tako
ocenjuje, da je interes starsev za aktivno sodelovanje pri pripravi izdelkov nizek.

Predsednica Sveta star3ev doda, da so bila obvestila o aktivnosti za bazar posredovana stariem tudi preko
razrednikov. Pove, da je bil odziv stariev, kljub razliinim nadinom obveidanja, izredno nizek. Ugotavlja, da
kljub veliki aktivnosti nekaterih predstavnikov sveta starSev, so v povpreiju starii 5e vedno precej pasivni.
Pozove k razpravivse prisotne.

Sledi razprava o oteZenem pridobivanju elektronskih naslovov in vzpostavitvi komunikacije med starsi.

Ravnateljica izpostavi problem izdelovanja venikov, kijih vsako leto izdeluje in prodaja 9. razred. V razpravi
ilani izpostavijo, da so veniki Ze precej izpet izdelek, saj se ga da kupiti zelo poceni praktidno povsod.
Prejsnja leta je bila akcija relativno uspeina, saj so udenci s starSi samoiniciativno pridobili ali celo sami
ustvari material za venlke. Letos so starsi vedino materiala kupili, zato je izkupidek nizek v primerjavi s

stroiki. UspeSnost tovrstnih akcij je dejansko najbolj odvisna od aktivnosti in motiviranosti otrok in star5ev.
Podan je bil predlog, da se naslednji generacui 9. razreda predstavi letoinja izkulnja, da se bodo laije
odlodili ali bodo izdelovali vendke ali ne.

Predsednica starSev vpraSa za mnenje vse dlane, ali je smiselno, da bazar ostane 5e naprej v organizaciji
stariev in sole, tudi v prihod njih letih, ali ga prepustimo v orga nizacijo 5oli, kar verjetno pomeni tudi manj5i
dogodek v prihodnje. Ali smo stargi sposobni biti aktivni vsaj v tolikSni meri kot do sedaj oziroma ali lahko
spodbudimo k sodelovanju 5e tiste star5e, ki so bili do sedaj bolj pasivni?
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Ravnateljica pojasni, da se v naslednjem letu nadrtuje otvoritev Sole in opozarja, da dva tako velika

dogodka organizacijsko in fiziino nista izvedljiva. Pojasni, da se selitev nadrtuje v mesecu septembru 2017,

otvoritev pa v mesecu decembru 2OL7, zato bi bilo smiselno za naslednje leto, da razmiiljamo o zdru:itvi
teh dveh dogodkov.

Predsednica Sveta starsev razpravo zakl.iudi s predlogom, da se na naslednjem roditeljskem sestanku starsi
pogovorijo o tej temi in se na naslednji seji dokonino dogovorimo o prihodnji organizaciji bazarja. Na eni

izmed naslednjih sej sveta stariev bo predstavljen predlog 5ole, kako bi lahko izvedli skupen dogodek v
mesecu decembru 2017.

Sledi kratka informacija o naartovanem dogodku, kiga organizira vrtec Pikapolonica pri OS Cerklje ob Krki

v okviru materinskega dneva. Ob kulturnem programu se predvideva tudi nekaj stojnic (man.jii obseg) z

izdelki vrtca. lzkupidek bo namenjen Solskemu skladu. Predsednica sveta stariev pozove vse k sodelovanju
pri dogodku.

K 3. toiki:
Predsednica Sveta startev pove, da ie Svet starSev prejel poziv, da izvoli 3 predstavnike stariev v Svet

zavoda 05 Cerklje ob Krki. Skladno s Poslovnikom sveta stariev mora eden od predstavnikov biti
predstavnik starsev vrtca.

Ravnateljica povzame glavne funkcije in naloge dlanov Sveta zavoda:
- imenovanje in razreiitev ravnatelja,
- potrjevanje LDN in programa dela sole,
- potrjevanje nadstandardnih programov 5ole,
- odloEanje o vsebinah iz delovnega razmerja in drugih vpraSanjih kot drugostopenjski organ,
- druge naloge, kijih doloda zakonodaja.

Predsednica Sveta stariev pozove vse ilane h kandidaturi. Pove, da je vnaprej pozvala po elektronski poiti
k razmisleku o moinih kandidatih in prosila za predloge oziroma, da ilani sami izrazijo ieljo za to funkcijo.
Na poziv se je odzval Franc Butara, ki bi ielel nadaljevati delo tudi v prihodnjem mandatu. Pove, da je bila
tudi sama pozvana h kandidaturi s strani drugih dlanov in da se s kandidaturo strinja. Povabi ie ostale ilane,
da se opogumiio in kandidirajo. Predlagana sta ie Aleksander Koiar in Anton Ajster. Oba privolita.
Predsednica stariev povzame imena Etirih kandidatov za sveta Sole: Franc Butara, Aleksander ko:ar, Anton
Ajster in Urika Kovai Zlobko.
Predsednica Sveta stariev povzame pravila volitev, kot so zapisana v Poslovniku sveta stariev. Pove, da
glasovanje poteka po abecednem redu priimkov kandidatov. lzvoljeni so kandidati, ki prejmejo najvedje

Stevilo Blasov. Glasuje se lahko javno ali tajno. Predlagano je bilo javno glasovanje.

Predsednica pozove h glasovanju o nadinu volitev. Prisotni so soglasno potrdilijavni naiin glasovanja.

Sklep it. 900-3/2017-2-1: Na podlagi dolotil 9.€lena Poslovnika, sprejetega 5.11.2015 na redni seli sveta
stariev, so ilani sveta stariev z 12. glasov/vi sprejeli sklep, da bodo volitve predstavnikov stariev v svet
5ole javne.

Sledijo volitve kandidatov po abecednem redu priimkov. V Svet zavoda so izvoljeni Franc Butara, Ur5ka

Kovad Zlobko in Aleksander Koiar, ki so prejeli najved glasov prisotnih.

Sklep 900-3/2017-2-2: Na podlagi doloiil f. ilena Poslovnika sveta starsev, sprejetega 5,U.2015 in v
skladu s 47. tlenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS,5t. 16/07

- uradno preii5ieno besedilo, 36/08,58109,64109 - popr., 65/09 - po pr.,2olL'., 40lL2 -zulF,571L2-
ZPCP-ZD, 471L5, 46lLG in 49lLG - popr.) je svet star5ev z javnim glasovanjem izvolil naslednje
predstavnike v svet Sole za 4-letni mandat:
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1, Franc Butara, predstavnik vrtca Pikapolonica pri 05 Cerklie ob Krki, 11glasov,
2. Aleksander Koiar, predstavnik 1. B razreda, 11. glasov,

3. Ur5ka Kovai Zlobko, predstavnik 4. A razreda, 1l glasov.

Ravnateljica destita novim ilanom in oznani, da se kandidati iz Sole volijo jutri, 73.1.2017 in so isti kot lani.
Kandidati iz Obiine Breiice pa so slededi: Peter Dirnbek, Slavko Dimid in Aleksander Gajski.

K toiki 4:
Predsednica sveta stariev preda besedo ravnateljici, da pojasni namen imenovanja predstavnika starSev v
komisijo za sprejem otrok v vrtec ter naloge imenovanih Clanov. Starii imajo v komisiji 1 predstavnika.

Ravnateljica povzame izhodiSCa dololanja komisije za sprejem otrok v vrtec. Doda, da mandat traja dve
leti in da je bistvena vloga ilanov odloianje o sprejemu in nesprejemu otrok v vrtec v primeru, da je
vpisanih otrok prevet in da ne obstaja noben drug razlog o prednostni vkljuditvijo v predSolsko vzgojo.
Svet star5ev predlaga za Clanico Neno Udovid. Predlog je na javnem glasovanju soglasno podprt.

Sklep 900-3/2017-2-3: Clani Sveta stariev soglasno izvolijo Neno Udovii za Elanico komisije za sprejem
otrok v vrtec.

K toiki 5:
Predsednica pritoaki razno najprej preda besedo ravnatel.iici, da poroda o aktualnih zadevah.
Ravnateljica se zahvali in pove, da je tekom Solskega leta prislo do spremembe koledarja in dela prostih
dni, zaradi doloiitve 2. januarja kot prostega dneva. Po odloku Ministrswa se 2. januar ne nadomeida, saj
je v letosnjem iolskem koledarju dovolj delovnih dni.
Urika kovai Zlobko pove, da je prejela vpraianje stariev 5.razreda o vzrokih za skraj5anje Sole v naravi
(smutanje). Pove, da sta drugi dve ioli, ki sta istodasno imeli 5oli v naravi, bivanje podaljiali do sobote, v
ponedeljek pa so imeli zato prosti dan. Starse zanima tudi, kaj to skraj3anje pomeni z vidika stro5kov.
Ravnateljica razloii, da se je pred odlofitvijo posvetovala s strokovnimi delavci in na tej podlagi sprejela
odloaitev, da bo Sola v naravi trajala od 3. do 6. januarja, kar pomenitudi strolkovno manjia obremenitev
za starse. Meni, da je bila takSna odloiitev pravilna, prav tako ni nihde od stariev predlagal drugaine
re5itve, ko so bili obvetdeni o skrajlanju lole v naravi.

Ravnateuica nadaljuje, da je za uience 4. razreda Sola pridobila priloinost Zavoda za Sport Planica, da se

udenci udeleiijo brezplainega enodnevnega smudanja na Rogli. Pove, da je Sola uspela dobititudi donacijo
podjetja, s katero se bodo v vetini pokrili stroSki prevoza.

V nadaljevanju ravnateljica naniza ie pomembnejse datume, in sicer:
- 25. januarja 2017 bo konferenca za uience od !.-4, razreda,
- 26. januarja 2OI7 bo konferenca za uCence od 5.-9. razreda,
- 27.2.-2.3.2077 se natrtuje Sola v naravi za uience 1. in 2. razreda ter najstarej5o vrtievsko skupino.

Okviren stroSek na otroka bo znasal oredvidoma 70 eur.
- 7.2.2077 se naertuje proslava ob kulturnem dnevu,
- 20.2.2017 ie pridetek zimskih poiitnic,
- 25.2.2017 ie odpiranje ponudb za opremo na Obfini Breiice.

Nadaljuje, da je Sola kandidirala v okviru ESS sredstev za konzorcijskega partnerja na projektih inovativne
pedagogike in razvi,anje naravoslovne in matematidne pismenosti v upanju, da bomo izbrani. V obeh
primerih bodo imeli implementacijsko vlogo.
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Dalje ravnateljica izpostavi problematiko zbiranja starega papirja. Zal mesedno zbiranje ni bilo uspe!no, saj

se v kontejnerjih ni nabralo dovolj papirja, zato bo zbiranje ponovno potekalo le nekajkrat letno. Predlaga,

da predstavniki spodbujajo starie, naj se akcij zbiranja papirja udeleZujejo bolj aktivno in Stevilino.

Ravnateljica oznani, da ima Sola nov logotip, ki je inovativen, kreativen, hkrati pa ohranja temeuno
sporoiilno vsebino - sovo. Poudari, da je bil prenovljen logo odlitno sprejet med strokovnimi delavci in da
je skladen z novo institucUo.

V nadaljevanju ravnateljica opozori na izobraievanje za starse, ki se predvideva v dveh terminih, in sicer
za starSe Solskih otrok v ponedeljek, 6. marca 2077 in za starse vrtaevskih otrok v ponedeljek, 13. marca
2017. Pred samo izvedbo bo Sola naredila poizvedbo med starii v smislu prijav, da se zagotovi kritidna
udeleiba star5ev. Tovrstna predavanja pomenijo strosek za Solo in v primeru nezainteresiranosti starsev
izvedba ni smiselna. lzvajalka predavanj bo izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak. Pozove predstavnike

star5ev, naj starie pozovejo k udeleibi predavanja,

Brigita Kriianik zaprosi za pojasnilo glede prepovedi prinasanja hrane v iole. Ravnateljica odgovori, da je
prinaianje sladkarij v Solo in vrtec prepovedano, niso pa prepovedana ostala iivila, v kolikor se smatra, da

otrok potrebuje dodaten obrok. Hkrati navaja opaianja, da se vse preved otrok skozi celo dopoldne hrani
s sladkaruami in posledidno zavrada malico. Opaia odmik od zdrave prehrane in vzrok teiav ie od doma,
hkrati pa opozarja, da je Sola dolZna poskrbeti za zdravo in nesladkano prehrano in pijado.

Predsednica Sveta starsev se zahvalivsem za udeleibo in sodelovanje ter zakljudi sejo.

Zakljudek seje: 19.55

Zapisali:

Estera Gramc Ziikar
Urika Kovad Zlobko

Priloge:

!
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Lista prisotnosti
Sklep sveta stariev o izboru kandidatov za svet Sole

Soglasja tlanov sveta za kandidaturo
Finandna realizacija bazarja
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