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ZAPISNIK

3. seje sveta star5ev OS Zelezniki. kije bilav sretlo, 29.maja2019, ob 19. uri v predavalnici OS
Zclezniki.

Prisotni:
Lista prisotnostije priloga zapisnika (od 33 clanov sveta star5ev OS Zeleznlkiie bilo 17 prisotnih
dlanov. 3 osebe opraviieno odsotne, 13 neopraviieno ter ostali vabljeni Franc Rant, ravnatelj,
Marjeta Dem5ar, ravnateljeva pomocnica (opr.odsotna) in PrimoZ Smid. ravnateljev pomocnik.

Dnevni red
1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje
2. Soglasje Sveta star5ev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov
3. Obraynava pobude Aktiva svetov star5ev Zgornje Gorenjske
4. Informacije ravnatelja o novostih v prihodnjem Solskem letu ter
5. Razno, predlogi in pobude

za prihodnje leto

uspehih uiencev.

Predsednik sveta star5ev, Aleksander Hajdinjak. je pozdravil navzo(e, preveril sklepcnost in
predlagal dnevni red. Nanj ni bilo pripomb, zatoje bil soglasno sprejet
SKLEP: Dnevni red se sprejme.

Kti. l
Zapisnik so clani prejeli v elektronski obliki.
Predsednik je pozval prisotne k potrditvi zapisnika 2. seje Sveta starSev. Na zapisnik ni bilo
pripomb zatoje bil sprejet
SKLEP: Zapisnik2. seje Sveta star5ev je soglasno sprejet.

Kti.2
Ravnatelj je obrazloZil sistem zaloLniSkega delovanja in nakup udbenikov za naslednje Solsko leto.
Povedal je tudi, da delovne zvezke kupi Sola preko udbeniSkega sklada, na koncu Solskega leta, pa
bodo le ti last udencev.
Ga. Mira Benedicic je povedala, da kvaliteta ucbenikov upada in so v njih tudi vsebinske napake.
Ravnatelj pove, da se zavedajo tega. Konkurendnost ie slaba. Eden izmed kriterijev,, ki je odlodal o
izboru jenalbrl ta, da ima Rokus Klett gradivo, kije uporabno tudi zaIT tablo.
Ker ni bilo drugih pripomb ie bil sprejet
SKLEP:
Svet star5ev daje soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov zaleto 2019/2020.

K ti.3
Vsi clani so prejeli po elektronski po5ti povabilo k aktivnerrru sodelovanju v Aktivu starSev Zgornje
Goreniske.



Ravnatelj spodbuia vlogo starSev v aktivu. predvsem v dasu. ko se bo oblikovala vsebine Bele
knjige, ki bi lahko bistveno pripomogla k pozitivni vzgoji otrok v Soli.
Koordin aror za sodclovanje .ie predsednik Aleksander Haidinjak.
Soglasno ie bil sprejet
SKLEP: Svet star5ev OS Zelezniki
Corenjske. Zastopnik Sveta star5ev

star5ev Zgornje

K ri. -t

Ravnatel,i je clane Sveta star5e seznanil
- z najvedjimi uspehi naSih udencev v Solskem letu. Nekatera tekmovanja 5e polekajo.
- v naslednjem letu bomo pristopili k projet<tu pESBIJS, ki bo spodbujal udence na pe5 hojo v

5olo. V pro.iekt bodo vkljuceni ucenci od l. do 3. razreda iz naselij DaSnica, Lng,Kres,
Racovnik in Trnje . Ved bo znanega do zadetkanaslednjega Solskega leta.

- preJ5nji teden smo gostili udence in ucitelje iz drLav vkljudene v projekt ERASMUS+.
Projekt je bil zelo dobro sprejet,

- udenci imajo na voljo vec neobveznih izbirnih predmetov.
- sodelujemo v projektu Zdrav Zivljenjski slog. ki je tudi neobvezen izbirni predmet, kjer se

spodbuj a gibanje, varnost, zdravje.
- starsi naj spodbujajo otroke. da se vkljucujejo v dejavnosti.

Kti.5
G. Alojzij Kokalj je pohvalil projekt Erasmus*. Bil je na nivoju, ciljno naravnan. intenziven in
vzgojen Vsi vkljuceni so bili bolj zavzeti v projektu, tako, da upa, da so imeli tudi ucitelji
razumevanje do teh udencev.
Ga. Nina Benedidid je prav tako pohvalila projekt, ocl ved ljudi pa je slisala, da ni bilo prave
obve5denosti med obd.ani.

Izpostavljeno ie bilo tudi, da je Skoda, ker ni bila prireditev prevajana za sodelujoce, tuje
predstavnike 5ol Poliske. Italije in Estonije, ter da se le ti niso predstavile s kakSno svojo tocko.
Ravnatelj je povedal. da so o tem imeli razgovore in menili, da prevod ni potreben, kajti prir.editev
je prikazovala izsek dogajanj v projektnem tednu. Predstavitev ostalih 5ol pa bi prireditev preved
razpotegnila. Strinja pa se, da bi morali posvetiti promociji vec dasa.
Go. Barbaro Rihtar5id zanima, de smo prejeli Ze kak5en odgovor s strani MIZS glede zgodnejSega
pricetka pouka,
Ravnatelj pove:

- Na pobudo Sveta Sole in Sveta star5ev se je pozanimal na MIZS glede
pouka na 5oli. Z Ministrstva je prejel odgovor, da 5e nobeni Soli niso
pricetka pouka in svojega staliSca zaenkrat ne bodo spreminjali.

- Na pobudo Sveta star5ev se je pozanimal na MIZS glede poudevanja verouka v prostorih PS
Selca. Ker bi verouk potekal v dasu, ko poteka podaljSano bivanje, je bilo prvo vpraSanje
>ali se podal.iSano bivanje obravnava kot pouk ali ne.< Ministrstvo v takih primerih odloca v
korist otrok, zato bo ravnatelj ponovno oddal vlogo, ce bo 5e interes star5ev.

Go. Nino Benedidic. kot predstavnico starSev 3.a razreda zanima, de bi lahko matematicno
teknrovanje Kengurujdek opravljali vsi udenci, ne le izbrani v posameznemrazredu. Pripravljeni bi
bili pladati tudi znesek. ki.je zahtevan zato tekmovanje.

Ravnatelj pove, da je tekmovanje vedno izbor na podlagi znanja. Vsak otrok r-raj se izkaLe po svojih
sposobnostih.

Ponrodnik ravnatelja, PrimoZ Srnid. se strinj a z ravnateljevim razr-ni5ljanjem in dodaja. da naj ti
izbori predstavlj aj o selekcij o.

soglasno podpira vkljuiitev v Aktiv svdta
OS Zelezniki je Aleksander Hajdinjak.

zgodnejSega pricetka
odobrili zgodnejSega



(;. Demsar Ivan pove. da ie vsak za nekaj talentiran in ne povsod vrhunski. In to mora5 znalr
sprel etr.

Ravnatelj pove. da bodo o tern razpravl.jali 5e na uciteljskem zboru.

bo res pouk podaljSanega bivania placljiv in kak5en bo znesek?

Ravnatelj pove. da ne.

Ga. Miro Benedicic pa zanima, de res po celi Soli ni tople vode, da ucitelji ne morejo oprati likovnih
priponrodkov, udenci (predvsem deklice iz viSjihrazredov) pa si umivajo roke zmrzlo vodo.

Ravnatel.i pove, da je v kabinetih biologije in kemije topla voda. Pa tudi v oddelke vrtca. ki so v
Soli, so narxestili bojlerje. Sola ie res starejSe gradnje. je pa v planu, da se bodo v letoSnjem letu
prenavljale sanitarije naniLji stopnji. V nekatere (niZjerazrede) bo moZno napeljati tudi toplo vodo,
v vse pa prav gotovo ne.

PribliZno deset letie Ze od projektne dokumentacije. Znesek zanjoje bil (okvirno) 105.000 eur. Z
obnovo bi bil re5en tudi problem tople vode. Vendar se karne najdejo sredstvazaprt(,etek del. Dela
bi lahko priceli postopoma. Oditno pa so prioritete drugje.

G. Aleksandra Hajdinjaka zanima kako so zadrtali na Obcini Leleznrki varno pot izbazena, saj se

govori. da bo mimo bazena, po novih nadrtih, Sla dvopasovnica.

Ravnateli pove, da jih ie spomnil na to, vendar konkretnega odgovora ni dobil. Mogode bi
predstavnike Obcine Zeleznrki povabili na septembrsko sejo.

Seja ie bila zakljucena ob 20.00 uri.

Go. Nino Benedidid zanima, de

Zaptsala
Bojana Kavcic
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