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ZAPISNIK

S. skupne seje Sveta star5ev Osnovno Sole Gabrovka - Dole v Solskem

letu zor8 f zor9, ki je bila v ponedeljek, 18. g. 2oLg, ob r8.oo uri v

zbornici OS Gabrovka.

PRISOTNI: Marko Rozman, Gregor Resnik, Borut Pov5e, Ana Testen, Jasna S.

Nemanid, Mateja BlaZid, Darja Kralj, Andrejka Budar, Tatjana Strah, Franci Bevc,
Darja Meserko, Robert Cimerman

ODSOTNI: Domen JoZe Vrtadnik, Barbara Oroszy, Matjai Merela, PrimoZ Bevc,
Vesna Hribar Petra Mrhar, Maja Bahor, Nika Meserko, Martina Simondid Jako5,
Vesna Bostid Peruci, Veronika [,ogar, Mateja Lawid, Petra Habjan, Janez Jesen5ek,
Lidija JEVSOVAR - projekt "PESBUS"

OSTALI PRISOTM: Igor HOSTNIK ravnatelj, Vesna PATERNOSTER
zapisnikarica, Tadeja JESENSEK - pomodnica ravnatelja, Marinka LENART - vodja
Vrtca eebelica, Maja PIAZAR - svetovalna delavka in projekt >PESBUS(

Borut Pov5e (v nadaljevanju: predsednik) je prisotne dlane pozdravil in ugotovil, da je
na seji prisotnih rz dlanov. Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole je torej
sklepden.

Kr Potrditev dnevnega reda

Predsednikje predlagal, da se sprejme naslednji

DNE\IIYI RED:

r. Potrditev dnevnega reda

z. Pregled sklepov zapisnika 3. redne seje in pregled ter potrditev

zapisnika 4. korespondenine seje
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Mnenje Sveta star5ev OS Gabrovka - Dole o kandidatu za ravnatelja
Predstavitev projelrta >PESBUS<<

Predstavitev rezultatov o meritvah kakovosti notranjega in
zunanjega zraka na na5i Soli

Pohvale, pobude in vpraSanja

Razno

Prisotni predstavniki so sprejeli naslednji

SKLEP 5t. r: Seja Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole bo potekala
po predlaganem dnevnem redu.

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

Ke Pregled sklepov zapisnika r. redne seje in pregled ter potrditev
zapisnika a. korespondenine seje

Predsednik je predstavil sklepe zapisnika, sprejete na 3. redni seji z dne rr. rz. zor8.
Povedal je, da je bil zapisnik potrjen na 4. korespondendni seji.

Predsednik je predstavil sklepe zapisnika, sprejete na 4. korespondendni seji, ki se je
zadela 11. 1. 2019 zakljudila 15. 1. 2019 ob rz. uri. Predlagal je, da se zapisnik sprejme
z naslednjim

SKLEP 5t. z: Svet starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejme zapisnik
4. korespondenine seje, s priietkom 11. t.2oag in zakljuikom 15. 1. z,oag
ob rz. uri, v predloZeni obliki.

>>7A.<< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

Predsednik je prosil, de lahko prisotni, ki nimajo glasovalne pravice, za das te todke
zapustijo prostor.

Predsednik je pojasnil, da je s strani sveta zavoda prejel poziv, da podamo svet
zavodu na5e mnenje o kandidatt za ravnatelja. Poziv je priloga zapisniku. V skladu z
dolodbami mora svet star5ev podati obrazloZeno mnenje o kandidatu za ravnatelja
svetu zavodav roku zo dni od prejema poziva.

Predsednik je prisotne pozval k predlogu o nadinu glasovanja. Glasovanje poteka
javno z dvigom rok ali tajno. Prisotne je pozval k podajanju predlogov oziroma o
primernosti ravnatelja. Po razpravi o primernosti kandidata je predsednik predlagal,
da se sprejme naslednji



SKLEP 5t. 3: Svet starSev OS Gabrovka - Dole bo mnenje o podpori
kandidatu za delovno mesto ravnate[ia izvedel zjavnim glasovanjem.

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

Predsednik je predlagal, da se sprejme naslednji oziroma vsebino dopisa

SKLEP 5t. 4: ehni Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejmejo
obrazloileno mnenje, ki se glasi:
>ObveSiamo vas, da je Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - DoIe na S.
redni seji, dne 18. B. zorg, obravnaval va5 predlog za podqio
obrazloZenega mnenja o kandidatu lgorju Hostniku za ravnatelja. Svet
star5ev se je odloiil za javno glasovanje o podpori kandidatu za
ravnatelja.

Po javnem glasovanju Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole daje
podporo kandidatu Igorju Hoslrriku, stanujodemu v Gabrovki 26, tz74
Gabrovka, za delovno mesto ravnatelja Osnovne Sole Gabrovka - DoIe.<<

ObrazloZeno mnenfe o kandidatu.za ravnatelja Svet star5ev OS Gabrovka
- Dole posreduje Svetu zavodaOS Gabrovka - Dole.

>7.A< predlagani sklep je glasovalo rz dlanov.

Seji so se pridruZili prisotni, ki nimajo glasovalne pravice.

K4 Predstavitev projekta >PESBUS<<

Predsednik je besedo predal gospe Maji Plazar. Maja Plazar je predstavil-a projekt
>PESBUS<,-ki g, bomo sku5aliizpeljati v okviru delovanja Tdrave Sole. "PESBUS< 

je
organizirana hoja v Solo ob spremstvu odrasle osebe, po domi5ljeno zadrtanih poteh
in po stalnem urniku.

Projekt vodi In5titut za politike prostora in je namenjen mlajSim udencev (r.-g.
razred). Na nali Soli bomo povabili k sodelovanju tudi starej5e udence. V Sloveniji se

projekt inraja od leta zo16 (3 Sole). V jeseni 2018 pa se je dejavnost izvajala i,e na 66-
ih osnovnih 5olah. Dejavnost Zelimo izpeljati, ker:

- Otroci, ki hodijo v Solo pe5, so v povpredju vsak dan fizidno aktivni ved iasa in
so bolje telesno pripravljeni, kot otroci, ki se v Solo vozijo.

- Pe5bus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo
neodvisnost, krepita se njihov obdutek odgovornosti in zavest o lastnih
zmoZnostih.

- Otroci s premagovanjem krajiih razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma
osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni
udeleZenci v prometu.

- Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je peladenje, vzgajamo ozave5dene
posameznike z zdravim in okolju prijaznim Zivljenjskim slogom.

- Pe5bus razbremeni star5e, ki tako otroke v Solo pospremijo samo ob dolodenih
dnevih, ne pa vsak dan.

- Ce otroci v Solo peSaiijo, se zmanj5a Stevilo poti opravljenih z avtomobilom in
posledidno tudi kolidina Skodljivih izpustov v okolje.



S predstavitvijo starlem in predstavnikom v Svetu star5ev Zelimo promovirati
dejavnost in pridobiti dim ved sodelavcev/spremljevalcev (star5ev, prostovoljcev,
starih starSev, dlanov druStevv KS Gabrovka).

Predsednik se je zahvalil za predstavitev.

Pod to todko ni bilo sprejetih sklepov.

tr(q Predstavitev rezultatov o meritvah kakovosti notranjega in zunanjega
zraka na na5i Soli

Ravnatelj je predstavil prejeto porodilo o meriwah kakovosti notranjega in zunanjega
zraka izvedenih na matidni Soli s strani Nacionalnega inStituta za javno zdravje, ki je
bilo priloZeno vabilu in je priloga zapisniku. V porodilu so rezultati meritev, ki so jih
izvedli v sklopu projekta Transnational adaption actions for integrated indoor air
quality management. Rezultati meritev kaZejo, da imamo zmerno onesnaienost
notranjega zraka ter zmerno ugodno okolje. Kljub temu, da je izmerjena wednost
indeksa kakovosti notranjega zraka relativno dobra (2. stopnja po S stopenjski
lesMci) in imamo ugotovljeno zmerno ugodno okolje, je pametno na podrodjih, kjer
je moZno, stanje 5e izbolj5ati. Po prejemu meritev ga je zanimalo, katere so tiste
snovi, ki se nahajajo v bistveno vedjih kolidinah v razredu, kot v zunanjem okolju in
na kak5en nadin so vnesene. Po podatkih soded, gre vedetno za snovi v pohiSwu in
opremi (iverne plo5de), distila, dezinfekcijskih sredstev, kozmetika, prilni praSki,
mehdalci za perilo... Povedana kolidina COz pa je povezan z dihanjem in prisotnostjo
vedjega Stevil ljudi v prostoru. Povedal je, da so se na uditeljskem zboru dogovorili, da
bodo povedali skrb za prezratevanje prostorov in na tak nadin 5e zmanj5ali prisotnost
teh snovi v zraku. Ze pred tem so se zavedali problematike, ki izvira iz diSdenja
prostorov. V lanskem letu so tako namesto vsakoletnega generalnega odstranjevanja
premazov in ponovnega nana5anja, izvedli trajno impregnacijo talnih powsin v
zelenem delu zgradbe. Ob generalnem di5denju se namred uporabljaj o zelo agresivna
topila in premazi, ki kasneje zardi klimatskih pogojev lahko tudi hlapijo. V letoSnjem
Ietu bodo s trajnimi premazi za5ditili rded del Sole, v naslednjih letih pa tudi osrednji
del (vezano na obnovo). Po energetski in statidni prenovi bomo enako uredili tudi na
Dolah, kjer je potrebno.

Po predstaviM so bili prisotni mnenja, da je ta dokument referendni primer meritev
kakovosti zraka pred zadetkom delovanja obrata v nekdanjem Presadu.

Pod to todko ni bilo sprejetih sklepov.

K6 Pohvale, pobude in vllra5anja

Predstaunika je zanimalo zakaj tudi letos iola ni sodelouala pri projektu Solar na
smudeh.

Ravnatelj je pojasnil, da smo zadevo zamudili, saj je gledal preko stare povezave na
spletno stran. Kljub temu je poskulal poiskati moZnosti za leto5njo izvedbo. Pri
udencih se je pozanimal o udeleZbi in od 29 otrok iz 4. razreda bi se udeleZilo 19
otrok. V sklopu projekta bi za star5a zna5al stro5ek pribliZno 16 €. ee primerjamo
stroiek s stro5kom na realiziranem Sportnem dnevu na Rogli (17,46 €) je to relativno



velik stro5ek, kljub brezpladnemu dogodku. Pozanimal se je tudi o tem, kako poteka
dogodek. Animatorji se z udenci ukvarjajo vsega pol ure, ostalo pa vodijo smudanje
uditelji oziroma spremljevalci iz 5ole. Podobno, kot na Sportnem dnevu, ki smo ga
izvedli in so se ga tudi udeleZili zainteresirani udenci 4.razreda. Se vedno bolj ciljamo
na Solo v naravi, ki se ga udeleZijo nadeloma vsi otroci. Za smudanje posku5amo tudi
zagotavljati vsaj del opreme, ki si jo l_ahJ<o udenci izposodijo v Soli. Za Solo v naravi se
dogovarjamo tudi za opremo s OS Smartno. Predstavnica je pohvalila izvedbo
Sportnega dneva in upa, da se bo le ta izvajala vsakoletno. Ravnatelj je povedal, da
vsako leto poskulamo izpeljati smudanje na enem od vedjih smudi5d, vendar je
pogosto problem premajhno Stevilo prijavljenih udencev. Prisotni so predlagali, da bi
v prej omenjen Sportni dan vkljudili tudi otroke, ki niso smudarji. Le te bi peljali na
pohod ali na sankanje. Prisotni upajo, da se bo Sola uspela prijaviti na naslednji
razpis projekta Solar na smudeh.

Predstaunika je zanimalo zakaj igriiie ie ni u uporabi oz. dela ie niso u teku ter
kakien ie nadaljnji terminski infrnandni plan tega projekta.

Ravnatelj je pojasnil, da je ureditev igri5da v postopku zbiranja ponudb. Izvedba del je
predvidena do konca meseca aprila. Pred tem smo zbirali informativne ponudbe, na
podlagi katerih smo oblikovali nabor igral, ki naj bi jih nabavili. Istodasno je bil tudi
sprejet obdinski proradun, ki bo zagotovil del sredstev. Pojasnil je ureditev igriSda, ki
bo vseboval kombinirano igralo s toboganom, plezalom, hi5ko in gugalnico, pokrit
peskovnih, igrala na breZini, mizico s klopjo in vzmetno igralo. Finandno ocenjuje, da
bo zadeva wedna okoli r7.ooo,oo €. Pojasnil je, da bomo v ta namen uporabili
investicijska sredstva, ki jih zagotavlja obdinski proradun, lastna sredstva in sredstva
Solskega sklada. Star5a je zanimalo, de je etidno, da Solski sklad vlaga sredstva v
nepremidnine v lasti obiine. Ravnatelj je pojasnil, da bi bilo prav, da obdina zagotovi
ustrezna sredstva. Vendar, de bi dakali na to, igri5da 5e dolgo ne bi bilo. Tudi v igriSde
v starem vrtcu so bila sredsWa zbrana na tak nadin, kjer je bila prisotna tudi vedja
donacija. Na Dolah pa je igralo financiral zavod in Solski sHad. Pojasnil je tudi, da se
boie obstojeto igralo premaknilo na zelenico ob igri5du.

Ob rg. +S. uri je Marinka l.enart zapustila sejo.

Pod to todko ni bilo sprejetih sklepov.

K7 Razno

Predsednik je sporodil dobro novico za podruZnidno 5olo, in sicer, da je bil sprejet
sklep o izbiri ponudnika o rekonstrukciji podruZnidne 3ole. Kar pomeni, da trenutno
dakamo 5e na podpis zinrajalcem. Ravnatelj je pojasnil nadaljnji postopek po podpisu
pogodbe (nadrtovanje izvedbe pouka na podruZnidni Soli in izvedbo vrtca).

Pod to todko ni bilo sprejetih sklepov.

Predsednik se je dlanom zahvalil za udeleZbo in zakljudil sejo ob r9.4o uri.

Predsednik Sveta star5ev
Osnovne Sole Gabrovka - Dole:

2 V 3
.% ensnovra lo fi\ rzzl cABBovKA//

Zapisnikarica:



Prilog e zapisniku u arhiuu :
- dopis suetu zauoda - Mnenje o kandidal:.t za raunatelja Osnoune iole Gabrouka -

DoIe (it. ot3-t/zotg-t5t-I z dne t8.g.zotg)
- Semaniteu o rezultatih meriteu kakouosti notranjega in zunanjega zraka izuedenih

naua{i ioliu okubaprojekta (it.63to-t5/t7-17h58 z dne 6. S. zotg)


