
OSNOVNA SOLA RODICA
DomZale, Kettejeva 13

Stevilka: 900-212017 12

Datum: 6. 10. 2017

Zapisnik 1. seje sveta star5ev v Solskem letu 201712018, ki je bila v torek, 26.9.
2017 ob 18. uri v zbornici Sole.

Prisotni: clani sveta star5ev, ravnateljica Milena Vidovic in pomodnica ravnateljice
Anica erne lvkovic.

Opravideno odsoten: predstavnik 1. b razreda in Alenka Korenjak (predstavnica 9.a
razreda).

Lista prisotnih je priloga zapisnika.

1. sestanek sveta star5ev v Solskem letu 201712018 je sklicala ravnateljica Sole
Milena Vidovic.

Organ sveta star5ev ponovno izvoli predsednika sveta star5ev.

Po ugotovitveni sklepdnostije bil soglasno sprejet naslednji dnevni red:

1. Konstituiranje Sveta star5ev v Solskem letu 201712018 in izvolitev
predsed n ika/predsed n ice.

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta starSev v Solskem letu 201612017.
3. Porocilo o uresnidevanju Letnega delovnega nadrta v Solskem letu 201612017.
4. Predstavitev Letnega delovnega nacrta v Solskem letu 201712018.
5. lmenovanje nadomestnega clana - predstavnikov star5ev v upravni odbor

Solskega sklada in komisijo za Solsko prehrano.
6. Razno.

AD 1. Konstituiranje Sveta star5ev v Solskem letu 201712018 in izvolitev
predsed n i ka/predsed n ice.

Ravnateljica je povabila clane Sveta star5ev k podajanju predlogov za predsednika
oz. predsednico Sveta in njunega namestnika oz. namestnico. e lani Sveta star5ev so
soglasno predlagali za predsednika gospoda Marka Juvancica, za njegovo
namestnico pa gospo Katjo SuStar.

SKLEP 1/1: e lani Sveta starSev soglasno izvolijo gospoda Marka Juvandida za
predsednika Sveta star5ev za Solsko leto 201712018 in njegovo namestnico
gospo Katjo Su5tar.



AD 2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta star5ev v 5olskem letu
2016t2017.

Zapisnik so clani Sveta star5ev prejeli skupaj z vabilom v elektronski obliki. Na
vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je Svet star5ev sprejel

SKLEP 'l12: elani Sveta star5ev z dvigom rok potrdijo zapisnik 3. seje Sveta
starSev v Solskem letu 201612017 v obliki, kot je bir predrozen.

AD 3. Porodilo o uresnidevanju Letnega delovnega nadrta v 5olskem letu
2016t20',a7

Porodilo o uresnidevanju LDN za leto 201612017 so dlani Sveta star5ev prejeli kot
prilogo pdf. dokument po elektronski po5ti.

Ravnateljica Milena Vidovic je na kratko povzela in predstavila podatke iz svojega
porocila: o prostorski stiski, udnem uspehu, realizaciji obsega in vsebine pouka,
poteku pouka in drugega vzgojno-izobraZevalnega dela, nacionalnega preverjanja
znania, obisku pouka, dopolnilnem pouku, individualni in skupinski pomodi, DSP,
DSP za udence tujce, dodatnem pouku, individualni in skupinski pomodi (delo z
nadarjenimi), plavalnem tedaju, predstavila je delo v podaljSanem bivanju, jutranjem
varstvu, interesne dejavnosti, Solsko skupnost u6encev, Sole v naravi in tabore,
inovacijske in razvojne projekte, nacionalne projekte (EKo Sola, Zdrava Sola,
UNESCO Sola),mednarodne projekte Projekt Erasmus + KA2 (strokovno sodelovanje
s petimi evropskimi Solami z mednarodno mobilnostjo udencev), Branje ne pozna
meja (povezava Sole s Hrva5ke - branje in promocija prebranih vsebin slovenskega
in hrva5kega avtorja), Ponovna povezava s 5olo iz Brckega (pomladni ex tempore v
Unesco projektu) in drugo Pasavdek, pocitni5ki program Popestrimo poditnice,
Shema Solskega sadja, Sportno druZenje otrok in star5ev, Solska knjiZnica, ucbeni5ki
sklad, Solska prehrana, otro5ki in mladinski tisk, sodelovanje s star5i, delo strokovnih
aktivov, delo svetova I ne sl uZbe, i nformacijsko komu n ikacijske dejavnosti.

Porocilo o uresnidevanju LDN za Solsko leto 201612017 je priloga tega zapisnika.

Prisotni clani Sveta starSev so komentirali rezultate NPZ, ki so sicer nad slovenskim
povprecjem, v povezavi s Solskim uspehom ter opaZanji o 5e vedno pomanjkljivi
bralno napisovalni pismenosti ter rabo delovnih zvezkov in potrebo, da otroc.i cim ved
piSejo.
Po zakljuceni razpravi so clani Sveta star5ev soglasno sprejeli

SKLEP 1/3: e lani Sveta star5ev soglasno, z dvigom rok potrdijo Porodilo o
uresnidevanju Letnega delovnega nadrta v Solskem letu 201612017.



AD 4. Predstavitev Letnega delovnega nadrta v Solskem letu 2017t2018
prehrano

Predlog delovnega gradiva LDN za Solsko leto 2017t2018 so vsi clani Sveta starsev
prejeli kot prilogo pdf. dokument skupaj z vabilom za sejo.

Ravnateljica Milena Vidovic je predstavila LDN za Solsko leto 201712018. Pripomb in
vpraSanj ni bilo.

LDN za Solsko leto 201712018 je pritoga tega zapisnika.

Po zakljuceni razpravi so clani Sveta star5ev soglasno sprejeli

SKLEP 'lA: elani Sveta star5ev enoglasno, z dvigom rok potrdijo Letni delovni
nadrt za Solsko leto 201712018.

Ad 5. lmenovanje nadomestnega clana - predstavnikov star5ev v upravni
odbor Solskega sklada in komisijo za prehrano.

V upravni odbor Solskega:klada je bil na 1. seji Sveta star5ev 21.9.2016 s sklepom
5t. 1/5 imenovan gospod Ziga Prajs, ki mu jezaradi osebnih razlogov prenehal
mandat v upravnem odboru. Ravnateljica Milena Vidovic je pozvala star5e, da
predlagajo kandidata/kandidatko za nadomestnega clana komisije. Star$i so
predlagali gospo Petro ArneZ, ki s kandidaturo soglaSa.

SKLEP 1/5: dlani Sveta star5ev imenujejo v upravni odbor Solskega sklada
sveta starsev gospo Petro Arnez do izteka mandata upravnega odbora
Solskega sklada.

V komisiji za Solsko prehrano, kijo sestavljajo 3 predstavniki uciteljskega zbora in 3
predstavniki Sveta star5ev, imenovani na 1. seji sveta star5ev 29.9.2017, s sklepom
114b, je prenehal mandat v komisiji iz osebnih razlogov gospodu Zigu prajsu.
Ravnateljica Milena Vidovic je pozvala starSe, da predlagajo kandidata/kandidatko za
nadomestnega 6lana komisije. Star5i so predlagali gospo Marjetko PoZek, ki s
kandidaturo sogla5a.

SKLEP 1l5A: Clani Sveta star5ev imenujejo v komisijo za Solsko prehrano
gospo Marjetko Pozek do izteka mandata komisije za solsko prehrano.

AD 6. Razno.

1. Prometna varnost v okolici Sole
Zastavljeno je bilo vpra5anje, ali lahko Sola da pobudo za izgradn;o zapornic na
Ministrstvo za infrastrukturo? Ravnateljica je odgovorila, da je o problemu
(ne)varnega prehoda d,ez 2elezni5ko progo na Rodici 2e avgusta kontaktirala Urad
Zupana. Dobila je informacijo in zagotovilo, da bodo Slovenske Zeleznice prehod



ustrezneje zavarovale. Verjetno bo namesdena drugadna zapora, kdaj pa bo to
realizirano, se 5e ne ve. To je obmodje, ki ga urejajo Slovenske /rcleznice oz. je v
l]U?yi pristoposti. Problematicni so tudi ostali prehodi vzdot1 proge (v DomZatah, pri
OS Venclja Perka ie 2e pripravljen projekt izgradnje podhoda). . S-tarii opozarjajo tudi
na prekratek interval zelene ludi semaforja pri prehodu Kamni5ke ceste lsmeipivnicaAdam Ravbar - Zelezniska postaja Rodica).

Star5i izpostavijo 5e na problem prehoda na Bukovcevi cesti v smeri proti Vrtcu
Palcek. Predlagajo ponovno uvedbo semaforja.

Pisna pobuda stanovalcev ob Perkovi ulicije bila na obdino Ze naslovljena, v Solijo
podpiramo.

ltafi predlagajo moznost ponovne uvedbe avtobusnega prevoza iz smeri
Kolicevega proti Rodici. Ravnateljica je razlolila, da je upravicenost do brezpla6nega
prevoza vezana na morebitne potrebe prvo5olcev (tako je bilo nekaj let, proti placilu
so se vozili tudi starej5i ucenci). Zadnji dve Solski leti star5i prvo5oliev niso izrazili
potrebe po prevozu prvo5olcev, za katere je prevoz br a.den, zato tudi ne
organiziramo avtobusnega prevoza za ostale udence. on o osnovni Soli tudi
govori, da je brezplacen prevoz organiziran tudi v primeru, kadar pristojni organ (Svet
za preventivo v cestnem prometu) ugotovi, da je Solska pot nevarna, kir pa v primeru
tem primeru ni tako.

Sola je pripravila tudi nov prometno varnostni nadrt, katerega namen je prispevati k
preventivi, ozaveSdenosti, ustreznem ukrepanju v prometnisituaciji, v'arne;Si poti v
Solo in iz nie, pa tudi zmanj5ati moZnosti, da bi bili udenci morebitni povzrocitelji ali
udeleZenci prometnih nesred.
Prometno varnostni nacrt OS noOica je dokument, ki je namenjen Soli (njenim
udencem in zaposlenim), star5em oziroma skrbnikom otrok in lokalni skupnosti.

SKLEP: Na Svetu Sole je potrebno izpostaviti problem prometne varnosti v
okolici Sole in Sir5e ter ga prenesti na Obdinski svet za preventivo v cestnem
prometu in druge odgovorne na obdini DomZale.

2. Prehrana in prostor v jedilnici
Star5i so izpostavili problem kolicine hrane na kroZniku (malo veliko kosilo),
neupo5tevanje Zelja udencev, ukinitev >repeteja<, neprijaznost kuhinjskega osebja,
premajhne kolicine zelenjave na jedilniku.
Ravnateljica je povedala, da bo na problematiko ustreznih kolicin opozorila kuhinjsko
osebje, sicer pa pri spremljavi kosil ugotavljamo, da je zaznava tega problema
izrazlteii;a takrat, ki gre za kosilo, ki ga ucenci radi poleOo. Zaradi-proc"ra razdelitve
kosilje masovna Zelia po repeteju problematicna (moti in upocasnjuje redno
razdelitev, vna5a nestrpno vedenje). Organizatorka 5olske prehranezagovarja
staliSce, da so obroki kolicinsko ustrezni, obcutek sitosti se pojavi po t{-zO minutah,
otroci imajo takoj po zauilitlu obdutek, da so 5e lacni. Morali pi Oi polesti kosilo v
celotni sestavi, tako pa nekateri odklonijo juho ali solato, vcasih piitoge.
Jedilnica (pa tudi kuhinja s samo pripravo obrokov) ima omejeno kaplciteto, osebje
mora natandno nacrtovati porabo, da so obroki na voljo zadnjim odjemalcem.
Dodatne zaplete nam sproZajo spremembe urnikov (raz5iritev predmetnika v 1.
razredu, NIP do 6. razreda, druge specifike v urniku).



Re5itve, ki smo jih uvedli tudi v tem Solskem letu in zahtevajo dobro nadrtovanje in
spremljanje, so naslednje.

o Razpored kosil za skupine opB je posebej pripravljen, pomembni so
pravodasni prihodi skupin v jedilnico, prav tako se morajo urnika in reda
drZati tudi udenci predmetne stopnje.

o DeZurni ucitelji v jedilnici nadzirajo predvsem prihode in vedenje v jedilnici,
deZurnemu ucitelju pomaga 5e ucitelj, ki deZura v kleti ter ena delavka iz
tehnicnega osebja (obcasno se asistent, ko bo mogoce tudi
delavec/delavka preko javnih del).

. lzpostavljen je bil problem premajhnih porcij, vendar v diskusiji ter glede na
opalanja lahko ugotavljamo, da otroci ne vzamejo vseh Zivil, osebna
percepcija je zelo razli6,na. Vsi udenci lahko dobijo hrano po redni razdelitvi
kosil, ce jo 2elijo, kar spodbujamo tudi zato, da ne nastajajo prevelike
kolicine prehranskih odpadkov.

Ravnateljica je razlolila, da je Sola ob porastu udencev iz leta v leto vedkrat
opozarjala ustanovitelja na teZave s prostorov, ob tem sta ved let konstantna
problema kuhinja in jedilnica. Pripravljena je bila podrobnejSa analiza s prognozo
stanja v naslednjih letih (anuar 2017), saj smo Ze takrat ocenili, da bomo v Solskem
letu zelo verjetno vSolali dodaten oddelek prvo5olcev, pa tudi sicer so doselitve bolj
intenzivne kot odselitve.
Podoben problem se ka2e tudi pri telovadnici.

SKLEP: Svet star5ev podpira re5itev jedilni5kega in kuhinjskega prostora v
sklopu celostne ureditve prostorskih potreb na ravni 5ole.

3. Dobrodelni koncert
Star5i bodo obve5ceni in lahko prispevajo izdelke za dobrodelni koncert oz. drugo
dobrodelno prireditev, kijo bo koordiniral upravni odbor Solskega sklada.

4. Zbiranje starega papirja
Pobuda starSev: tekmujejo naj oddelki, nic vec posamezniki. Oddelek, ki zbere
najvec papirja, naj bo objavljen na vidnem mestu v Soli in na spletni strani. Ucenci
zbirajo za potrebe Sole, Solskega sklada in si privzgajajo ekolo5ko zavest, hkrati pa
na ta na6in krepijo zavest, da prispevajo za svojo skupnost.

5. Menjava uciteljev v OPB tekom dneva oz. tedna
V nekaterih skupinah se tekom dneva ali tedna razvrsti vec uciteljev, bolje bi bilo, da
bi imeli enega. Tega se zavedamo tudi v Soli, vendar so moZnosti omejene glede na
obseg programa in ume5canje kadra. Ravnateljica je razloZila, daje tak sistem Se
vedno posledica racionalizacije razSirjenega programa, kamor sodi tudi OpB, s strani
MIZS.

6. Novoletne oddelcne prireditve.
Star5i izpostavijo problem, ko ne morejo biti prisotni na oddelcni prireditvah, de imajo
vec otrok.
Ravnateljica pojasni odlocitev komisije za prireditve, da se v tem Solskem letu vsak
razrednik sam odloci, kdaj bo z oddelkom pripravil prireditev, na katero bodo povabili
starSe.



7. Kori5cenje telovadnice
Tudi v Solskem letu 201712018 bo omogodeno Sportno druZenje otrok in starSev v

veliki Solski telovadnici vsako nedeljo med 15. in 17 . uro (razen praznikov).

Koordinator projekta bo gospod Bo5tjan Gro5elj, predstavnik 8. c razreda.

8. Javljanje prihodov iz CSOD, Sole v naravi.
Gospod CioSefjje dal predlog, da spremljevalci na busu sporocijo das in krAj odhoda
protidomu iz SVU v tajni5tvo Sole, spletni administrator v Soli pa to informacijo objavi

na spletni strani Sole.

Seja je bila zakljudena ob 21.20. uri.Y

Zapisala
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Predsednik Sveta star5ev
Marko Juvandid
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