
Osnovna 5ola Spodnja ldri ja

Solska ul ica 9
528L Spodnja ldri ja

Datum: 1. 10. 2016

Stev.:9000-5/1- 2A1l./rc

Zapisn ik

5.  se je sveta 5ole,  k i je  b i la  29.9.201.6 ob L8.00 ur iv  ud i ln ic iza g lasbeno umetnost  (GUMlv drugem

nadstropju 5ole.

Prisotni: Si lva Bo5tjandid (podruZniina Sola Ledine), Andreja Fi l ipid ( podaljSano bivanje), lngrid Erjavec

(razredni pouk), Urika, Lahajnar Ubajiogu (predmetni pouk), Sneiana Leban (tehniino osebje), Katica

Prezelj ,  Robert 5inkovec, Nikolaj Podgornik (predstavniki obdine) in Martina Seljak (predstavnik, star5ev),

ter Janja Habe (v. d. ravnatel j ica)

Opravideno odsotni: Krist jan Brus, Katarina Jereb (predstavnika star5ev), Darja eerv (zaiasna sindikalna

zaupnica) in Martina S. Slabnik (poslovna sekretarka)

DNEVNI RED:

1, Ugotovitev sklepdnosti
2. Potrditev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta
4. Pregled realizaci je sklepov
5. Predstavitev vizi je dela v.d. ravnatel ja

6. Postopek izvedbe imenovanja ravnatel ja s polnim mandatom
7. Dokondno porodilo o Solskem letu 2015116, vkl judno s porodilom o NPZ

8. Letni delovni nadrt zavoda za Solsko leto 2OL6/17
9. Pravi la Solske prehrane 05 Spodnja ldri ja - obravnava in potrditev dokumenta

1.0. Napovedane spremembe obsega f inanciranja s strani ustanovitel ja
11-. Predlogi in pobude dlanov sveta Sole

K1.
Predsednica sveta Sole ugotavlja, da je prisotnih dovolj dlanov sveta in da je svet sklepden.

K2,
Prisotni soglasno potrjujejo dnevni red. Zaradi odsotnosti poslovne sekretarke se za zapisnikarja izbere
Ingrid Erjavec.



K3.
Zapisnik predhodne 4. seje sveta Sole je bi l  s strani dlanov sveta pregledan Ze preko elektronske po5te,

pripomb ni bi lo, zato predsednica predlaga, da se zapisnik potrdi. Zapisnik je bi l  soglasno potrjen.

K4.

Pri real izaci j i  sklepov predhodne seje, predsednica ugotavl ja, da smo vse sklepe (objava zapisnikov,
povabilo v.d. ravnatel ja, da predstavi vizi jo dela in pregled stanja ITK opreme) realiziral i .

K5.
V.d. ravnatel ja Janja Habe je predstavi la svojo vizi jo 5ole in poudari la, da iel i  predvsem delati  za dobro

udencev, vendar ne v smislu, da vse namesto nj ih naredijo stari i ,  u6itel j  al i  ravnatel j ,  pad pa da se j ih

vzgaja tako, da dobijo vso potrebno izobrazbo in podporo, da kot odrasl i  postanejo odgovorne in osebe

sposobne odlodat i  in  spre jemat iod lodi tve sami  za sebe.

Glede dela z uditel j i je poudari la, da bi ui i tel jem rada podala obdutek, da nekdo "stoj i" za nj ihovimi

dejanji tudi v kriznih trenutkih, da j ih podpira v strokovnem smislu, da j im bo omogodila strokovno

napredovanje, pa tudi opozarjala na napake in pomanjkl j ivosti .  Veliko pozornosti bo namenila

hospitaci jam, ter temu, da bodo udenci za svoje delo imeli optimalne pogoje.

Omenila, je tudi prenovo pisarniSkega dela Sole, vse zaradi boljSe komunikacije, odnosov in lai jega dela.

Posebej se je zahvali la biviemu ravnatel ju za vso dosedanjo pomod pri delu, njegovo pripravl jenost, da j i

kadar kol i  z nasveti pomaga preko teZav.

Trudila se bo tudi izbolj iat i  osnovne materialne zadeve tako glede stavbe kot tudi samega materiala, ker

se zaveda,  da to  pr ipomore k  bol j5emu in  la i jemu delu.

Na vizi jo v. d. ravnatel ja nihde od dlanov sveta ni imel pripomb ali  morebitnih vpraianj.

K6.
Predsednica sveta je prebrala okroinico ministrstva, ki je objavl jena na nj ihovi spletni strani, glede

izvedbe imenovanja ravnatel ja.

Sklep je bi l ,  da okroinico dobimo preko elektronske po5te.

Podrobneje smo pregledali  stran 7.

Mnenje dlanov sveta je bi lo, da moramo razpis pri lagodit i  dasom sej obdinskega sveta (najugodneje je v

mesecu januarju)ter, da razpis objavimo v uradnem l istu ter obii l ih javnega znadaja.

Sklep je bi l ,  da postopek izvedemo na naslednji  sej i  v januarju.

K7 .

V.d. ravnatel ja je podala kondno porodilo za delo centralne in podruini ine Sole Ledine v Solskem letu
20L5/L6. Posebejje pohvali la aktivnosti na podruinidni 5ol i ,  ter probleme s Sportnimi zmoglj ivostmi na

doti ini Soli .  Prav zaradi tega se udenci v celoti  udeleZujejo plavalnih in smudarskih aktivnosti,  kadar te so
na voljo.

Porodilo za delo na centralni Soli je bi lo tudi pozit ivno ocenjeno, vendar pa je bi lo poudarjeno, da se
manjie Sole glede NPZ teiko primerjamo s Solami v vei j ih mestih, ki udencem Ze pred vstopom v 5olo in



/  tudi naprej nudijo vedje moZnosti spoznavanja z razl idnimi predmeti - predvsem je bi la omenjena

angle i i ina.

Uditel j ica angle5kega jezika Urika Lahajnar Ubajiogu je i lanom sveta obrazloi i la odnos uiencev so NPZ,

saj se le t i  zavedajo, da to ni pomembno, da ni nikjer beleZeno in se temu primerno na reSevanje nalog

odzovejo. Poudari la je tudi, da si uditel j ice TJA prizadevajo z opozori l i ,  da naloge za 6. razrede niso

ustrezne glede na udno snov.

elani sveta Sole so porodilo sprejel i  brez pripomb'

K8.

V.d. ravnatel ja je predstavi la letni delovni nadrt zavoda za Solsko leto2016/L7, spremembe na delovnih

mestih ui i tel jev in tehniinega osebja. Naitela je projekte, v katerih Sola sodeluje in poudari la, da bomo

naiim udencem omogodali udeleibo na dim ved tekmovanjih, saj je njeno mnenje, da de so tekmovanja

razpisana, naj udenci tudi tekmujejo.

Sklep: LDN je bi l  soglasno sprejet.

K9.
Predsednica sveta je predstavi la pravi lnik 5olske prehrane in povedala, da je to nov dokument, ki ga Sola

5e n i  imela in  se je  usk ladi l  s  1 .  9 .  20L6.

Novost, ki se do sedaj kl jub temu, da pravi lnika vtakiobliki 5e ni bi lo, je evidentiranje prevzema kosils

dipi, ki j ih bodo udenci v kratkem dobil i ,  j ih imajo do konca Solanja, nato pa vrnejo. lzgubljene 6ipe Sola

proti  pladilu da nove.

Sklepi: Pravi lnik zaine veljat i  29.9.2A16, uporabljat i  pa ga pri inemo 7. Ll '2016.lz osnutka pravi lnika se

zbriSe 6len, da se prehrana lahko odjavi s pisnim obvesti lom preko udenca.

Pravila 5olske prehrane je svet soglasno sprejel.

K10.
V.d. ravnatel ja je povedala, da sta z radunovodkinjo pregledali  stanje stavbe in naredil i  seznam prioritet,

ki sta ga posredovali  ustanovitel ju zavoda. Omenjeno je bi lo, da Sola razen spremembe kurjave z

kuri lnega ol ja na pl in v preteklem iolskem letu ni imela stroikov, pa 5e te je v vedini kri l  Petrol. V bl iZnji

prihodnosti bo verjetno potrebna sanacije dela strehe in ludi v telovadnici. V podruZnidni Soli  Ledine niso

izvedli  del na klandini pred vhodom za tei je gibalno ovirane otroke, saj zaradi postavitve bivalnega

kontejnerja (veliko Stevilo otrok v vrtcu), ne vejo 5e, kje naj jo postavijo. Ker pa vrtec obiskuje tak otrok,

k landina bo.



Omenila je tuditeZave s pladevanjem varstva vozadev, saj 5ole dobijo za to pavSalno pladilo ne glede na
to, kol iko je udencev je v varstvu vozadev, kdaj in kol iko dasa ta dejavnost poteka, al i  je dejavnost
strnjena al i  ne.

V zvezi s spremljanjem udencev prvih razredov (pravi lnik zahteva spremljanje stariev, odrasle osebe al i
otroka starej5ega od t2let s soglasju s star5em)je bi la izpostavl jena di lema, kdo je odgovoren za te
udence, ko j ih uditel j  preda ioferju na avtobus. Reii tve nismo naSli,  upamo pa, da se med voinjo
udencem nid ne naredi .

K11 .
Najprej smo si prebral i  pobudo poslovne sekretarke Martine S. Slabnik in odgovor nanjo biviega
ravnatel ja Radka Veharja. Glede na ie poznano stvar in ie obravnavane zadeve ter glede na to, da se
zadeva lahko 5e nadaljuje je Andreja Fi l ipi i  predlagala, da se osebi udeleieni v sporu sreiata in z
mediatorjem ter predsednico sveta na samem reSita stvari.  Robert Sinkovec je poudari l ,  da se je svet
Sole o tej stvari ie opredeli l  in da o tem ne bomo ved razpravrjari .

S tem sklepom so dlani sveta sogla5ali .

Sneiana Leban je omenila, da je izdajanje podatkov javnega znadaja komur kol i  dovoljeno, vendar pa se
bo ob pogostih zahtevah to izdajalo proti  plai i lu.

Svet je tudi ta predlog sprejel.

V nadaljevanju se je pregledalo tudi porodilo o stanju IKT na 5oli .  Ugotovi l i  smo, da so udilnice
opremljene z radunalniki,  radunalnidarka na Soli  pa bo poskrbela, da se bodo udilnice, ki rabi jo
zmoglj ivejSe radunalnike, s temi tudi opremile.

Ingrid Erjavec je omenila, da uditel j i ,  ki  nimamo interaktivne table v razredu, pogreiamo eno, ki bi bi la
razpoloZlj iva. Dogovor je bi l ,  da bomo le to uredil i  in jo zopet postavi lv udilnici,  ki je najmanj
obremenjena s poukom.

Na koncu je predsednica povedala tu:di, da se je status Andreji  Fi l ipid z letoinj im letom, ko je delovno
mesto uditel j ice PB zamenjala z delovnim mestom RP spremenil.  Ker pozna delo PB in le tam ni osebe, ki
bi jo lahko zamenjala, ostane nj ihov predstavnik.

Andreja Fi l ipid je predstavi la tudi mnenje kolegic glede Solskega sklada, kjer pogreiajo vedjo udeleZbo
starSev pri aktivnostih.

Ugotovi l i  smo, da starSi v vedini sploh ne vedo, kaj je nj ihova vloga v tej organizacij i ,  ter da se bo ob
formiranju novega dlanstva na Svetu star5ev dalo vedji  poudarek izbir i  dobrih dlanov.

Seja se je zakl judi la ob 21.00.
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Predsednica:  Ur ika Lahaina
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Zapisnikar: lngrid Erjavec


