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SVET STARSEV

Datum: 29. 9. 2020

Stevilka : 01 3-!J2020439-l

ZAPISNIK

1. skupne seje Sveta star5ev Osnovno Sole Gabrovka - Dole v

Solskem letu 202012021, ki je bila v torek, 29. 9.2020, ob 18. uri v

jedilniciOS Gabrovka.

PRISOTNI: Andrej BoriSek, Mihela Bevc, Sabina Resnik, Karmen Kresal, Katarina
Potrbin, Matej Bobnar, Darja Kralj, Barbara Hribar Pavli, Martina Simondid Jako5,
Justin Peruci, Lidija Kastelic, Ana Testen (nam.), Melita Odlazek (nam.)

ODSOTNI: Petra Ka5id Tomc, Borut Pov5e, Ksenja Bartol.i, Jasna Starina Nemanid,
Mateja BlaZid, Tatjana Strah, Borut Oblak, Manja Bo2i6, Anja Logar, Vesna Femc,
Vesna Resnik, Vesna Hribar, Renata Bori5ek, Petra Bala5a

OSTALI PRISOTNI: lgor Hostnik - ravnatelj, Vesna Paternoster - zapisnikarica

lgor Hostnik (v nadaljevanju: ravnatelj) je prisotne predstavnike pozdravil. Pojasnil je
nekal novosti v zvezi z delovaniem sveta star5ev v primerjavi z lanskim Solskim letom
(COV|DI9, vloga namestnikov). Ugotovil je, da je na seji prisotnih 1 1 predstavnikov ter
2 namestnika predstavnikov. Svet starsev Osnovne Sole Gabrovka - Dole je torej
sklepden.

Seja bo potekala po naslednjem dnevnem redu:
'l . Konstituiranje Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole
2. Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta starsev Osnovne Sole

Gabrovka - Dole
Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondendne seje
lmenovanje in potrditev predstavnikov v komisije in organe 5ole (Komisija za

sprejem otrok v vrtec, UO solskega sklada, itd.)
Porodilo o delu v Solskem lelu 201912020
Letni delovni nadrt Osnovne Sole Gabrovka - Dole za Solsko leto 2O2O|2O21
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Pohvale, pobude in predlogi 6lanov
Razno

Kl Konstituiranie Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole

Ravnatelj predstavil naloge predstavnikov in njihovih namestnikov. Predlagal je
sprejem naslednjega

SKLEP 5t. 1: Novi Svet starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole se, za mandatno
obdobje 2 let, konstituira v naslednji sestavi:

Pikapolonice Andrei Borisek Tomai Resnik
Zelvice Mihela Bevc Tanja Vodenik Vozelj

MetuljCki Petra KaSia Tomc Vesna Femc

Zmajtki Borut Povse Ania Logar
Medvedki Ksenia Bartoli Ana Testen

Sabina Resnik Eva Lesjak
2.G Karmen Kr€sal A:e`Bahor

3.G Jasna Starina Nemania Vesna Resnik

Katarina Potrbin Orago Okrogar
5.G Mate, Bobnar Maja Jaklin

Mateja Blaiia Vesna Hribar

Daria Krali Tanja Uatar

8.G Barbara Hribar Pavli Urban Gagel

Tatjana Strah Renata BoriSek

l Din2 D Borut Oblak Petra Balaia
Manja Boiia Me‖ ta Od:azek

4 in5 D Martina Simonこ iこ 」akoこ  Marinka Slaipah

6 in7 D Justin Peruci Mateja Lavria

8 in9 D Lidija Kastelic Renata Brinovec

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 11 dlanov.

K2 Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta star5ev Osnovne iole
Gabrovka - Dole

Ravnatelj je povedal, da mora novi svet starSev na podlagi Poslovnika sveta star5ev
Osnovne 5ole 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 obvesea skozi potrebne in kljudne
aktivnosti v zvezi s 5olo. Pojasnil je, 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. V kolikor bo predsednik z Dol, potem naj bi bil namestnik iz
Gabrovke ali obratno.
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Ravnatelj je prisotne pozval k predlogom za predsedntka Sveta star5ev Osnovne Sole
Gabrovka - Dole. Predlagani so bili naslednji kandidati:

- Borut Povse, ki se s kandidaturo ni shinjal
- Darja Kralj, ki se je s kandidaturo strinjala

Ravnatelj je prisotne pozval k predlogom za namestnika predsednika Sveta starSev
Osnovne Sole Gabrovka - Dole. Predlagani so bili naslednji kandidati:

- Borut Povse, ki se je s kandidaturo strinjal
- Darja Kralj, ki se s kandidaturo ni strinjala

Ravnatelj je prisotne povpraSal o naainu glasovanja o predsedniku in namestniku
predsednika sveta star5ev ter nato predstavil potek tajnega in javnega glasovanja.
Predlagal je naslednji sklep:

SKLEP 5t.2: Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta starsev
Osnovne Sole Gabrovka - Dole bodo potekale s javnim glasovanjem.

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 'l 1 dlanov.

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

SKLEP 5t. 3: Za predsednico Sveta starsev Osnovne Sole Gabrovka - Dole se
imenuje Darjo Kralj. Mandat je dve leti.

)ZA( predlagani sklep je glasovalo 11 dlanov.

SKLEP St.4: Za namestnika predsednika Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka
- Dole se imenuje Borut Pov5e. Mandat je dve leti.

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 'l 1 6lanov.

Ravnatelj je imenovano predsednico povpra5al, ali Zeli voditi danaSnjo sejo ali naj z
vodenjem nadaljuje sam. Darja Kralj (v nadaljevan,lu predsednica) ie izrazila Zeljo, da
danaSnjo sejo vodi ravnatelj.

K3 Potrditev dnevneqa reda

Ravnatelj je predlagal, da se seja nadaljuje po naslednjem

DNEVNI RED:
'l . Konstituiranje Sveta star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole
2. Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta starsev Osnovne

Sole Gabrovka - Dole
3. Potrditev dnevnega reda
4. Pregled in potrditev zapisnika 4' koresponden6ne seje
5. lmenovanje in potrditev predstavnikov v komisije in organe Sole

(Komisija za sprejem otrok v vrtec, UO Solskega sklada' itd.)
6. Poro6ilo o delu v Solskem letu 2019/2020



7. Letni delovni nadrt Osnovne Sole Gabrovka - Dole za Solsko leto
2020t2021

8. Pohvale, pobude in predlogi 6lanov
9. Razno

Prisotni predstavniki so sprejeli naslednji

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

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 1 't dlanov.

K4 Preqled in ootrditev zapisnika 4. korespondendne seie

Ravnatelj je predstavil sklepe zapisnika, sprejete na 4. korespondendni seji, ki se je
zaeela 24. 6. 2020 in zakljudila 1. 7. 2020. Predlagal je, da se zapisnik sprejme z
naslednjim

SKLEP St. 6: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejme zapisnik 4.
korespondendne seje, s pridetkom 24. 6. 2020 in zakljudkom 1. 7. 2020, v
predloieni obliki.

UPRAVNI ODBOR SOLSKEGA SKLADA

Ravnatelj je pojasnil, da v letoSnjem letu potede mandat dlanom UO Solskega sklada.
Predstavil je vlogo in podrodje dela Solskega sklada. Poudaril je, da Solski sklad
obogati dejavnosti Sole in ima podporno funkcijo pri razporejan.ju finandnih sredstev.
Poudaril je, da Solski sklad pomaga s finandnimi sredstvi pri prevozih ucencev na
razlidne dejavnosti, sofrnancira dejavnosti otrok iz socialno Sibkih druZin, organizira
dejavnosti za zbiranje sredstev ipd.

Na podlagi poslovnika UO Solskega sklada so v sestavi Stirje predstavniki s strani
starsev (iz vrtca na Dolah pri Litiji, iz vrtca v Gabrovki, iz matidne Sole v Gabrovki ter iz
podruZnidne Sole Dole pri Litiji). Prisotni so podali naslednle predloge:

- Andrej Bori5ek bo zastopal vrtec v Gabrovki
- Justin Peruci bo zastopal podruZnidno Solo Dole pri Litiji

Prisotni so se dogovorili, da bodo do ponedeljka sporodili ostale predloge predstavnike
starSev v UO Solskega sklada. Na naslednji korespondendni seji pa bo svet starsev
sprejel svoje predstavnike starsev v UO Solskega sklada ter imenoval celotno sestavo
UO Solskega sklada za naslednje dve leti.



KOMISIJA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC

Ravnatelj je na kratko predstavil sestavo komisije in naloge predstavnika v komisiji.
Komisija se imenuje za dobo enega leta, ko pre.i5nji sestavi potede mandat.

Prisotni so predlagali naslednje kandidate:
- Karmen Kresal, ki se je s predlogom strinjala

Prisotni so sprejeli naslednji

SKLEP 5t. 7: Svet starSev Osnovne Sole Gabrovka - Dole imenuje Karmen Kresal
kot predstavnika star6ev v Komisiji za sprejem otroka v vrtec za Solsko leto
2020t21.

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 1 1 6lanov.

TIM ZDRAVE SOLE

Ravnatelj je povedal, da se vsako leto imenuje predstavnike star5ev v tim zdrave Sole
za obdobje Solskega leta. Do danes so bili predstavniki v Timu zdrave Sole (s strani
starSev) Gregor Resnik, Metka Prijatelj, Katju5a Zidar in Romana Meja5. Povedal je,

da Stevilo prisotnih predstavnikov starsev v tem timu ni predpisano. Eni predstavnici je
potekel status v 5oli. Predlagal je, da na danaSnii seji imenuje predstavnike stariev
oziroma v primeru, da se imenovani predstavniki starsev za sodelovanje v Timu zdrave
Sole ne bi skinjali, bo svet starSev korespondendno sprejel nadomestnega
predstavnika. Predlagal je naslednji

SKLEP 5t. 8: Svet stariev Osnovne iole Gabrovka - Dole imenuje Gregorja
Resnika, Metko Prijatelj in Romano Mejai kot predstavnike star5ev v Tim zdrave
Sole za Solsko leto 2020121.

V primeru nestrinjanja imenovanih predstavnikov se imenuje novega
nadomestnega predstavnika.

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 1 1 dlanov.

KOMISIJA ZA PREHRANO

Ravnatelj je pojasnil, da mora svet star5ev na podlagi Pravilnika za Solsko prehrano
imenovati predstavnike v skupino za prehrano, in sicer:
- predstavnik starsev iz matiine Sole,
- predstavnik starSev iz podruZnidne Sole in
- predstavnik starsev iz vrtca.
Skupina za prehrano je imenovana za mandat dveh let. Predstavnik lahko preddasno
preneha mandat na lastno Zeljo, s prenehanjem delovnega razmerla v zavodu oziroma
s prenehanjem Solanja otroka na zavodu. To obdobje so bili dlani Jasna Starina
Nemanie, DaSa Povse in Petra Mrhar. Jasna Starina Nemanid je sporodila, da se strinja
in je lahko predstavnica tudi naprej. Ravnatelj predlaga, da se do korespondendne seje
pozanimamo, ali bi prejSnje dlanice 6lanstvo nadaljevale ter na naslednji



korespondendni seji sprejmemo sklep o imenovanju. Prisotni so se z ravnateljem
strinjali.

K6 Porodilo o delu v Solskem letu 2019/2020

Ravnatelj je predstavil Poro6ilo o delu v Solskem letu 201912020.

Predstavil je problematiko izvajanja pouka na daljavo. Za morebitno ponovno odredbo
izvajanje pouka na daljavo se uditelji 2e usposabljajo in pripravljajo.

Predstavnica je povedala, da je starSe najbolj motilo postavljanje rokov s strani
uditeljev. Roki so bili vedkrat prestavljeni- zato so bili najbolj dosledni udenci zmedeni.

Ravnateljje pojasnil, da je nastala situacrja naredila veliko breme tako starSem kot tudi
u6iteljem. Vsi so se trudili po najboljSih modeh, da bi najbolj kvalitetno izvedli
poudevan,je na daljavo. Pohvalil je u6ence in njihov trud pri opravljanju nalog. V tem
dasu so uCenci najbolj pogre5ali stik s svojimi vrstniki.

Prisotni so mnen.ja, da so zaradi nastale situacUe bili prisiljeni izvajati in se nauciti
komunikacijo preko razli6nih tehnologij.

Ravnatelj je predlagal je naslednji

SKLEP 5t. 9: Svet starSev Osnovne Sole Gabrovka - Do,e je bil seznanjen s
Porodilom o delu za Solsko leto 201912020.

>ZA< predlagani sklep je glasovalo 1 'l 6lanov.

Ravnateり le predStavil Letni delovni naё rt Osnovneも ole Gabrovka― Dole zaもolsko leto
2020/2021 Predlaga je nasiednli

SKLEP St.10:Svet sta`ev Osnovneうo:e Gabrovka‐ Dole Je bii seznanien z
Letnim de:ovnim naё rt Osnovne So:e Gabrovka‐ Doie za Soisko:eto 2020′ 2021.

》ZA《 predlagani s‖ ep le glaSOValo ll ёlanov

K8Pohva:e,pobude in vpraSania

Pod to toё kO ni bilo「azprav ali spreletih Sklepov

K9Razno

Pod to toёko ni bilo razprav ali spreletih sklepov



Ravnatelj se je dlanom zahvalil za udeleZbo in zakljudil sejo ob 20. 10 uri.

Zapisnikarica: Predsednica Sveta starsev
Osnovne Sole Gabrovka - Dole:

錮

Piloge zapisniku v arhivu:
- Porodilo o delu v Solskem letu 2019/2020
- Letni delovni natft Osnovne Sole Gabrovka - Dole za so/sko /efo 20242021


