
CffKLJI OB I{RNI

5tevilka:
Datum:

900-t/z0rs-23
24.9.2015

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta Sole 05 Cerklje ob Krki, ki je bila v ietrtek, 24.9.20L5 v

zbornici 05 Cerklje ob xrt<i

zaietek:17.00

Prisotni: Nena Udovii, Franc Butara, Katja Mladkovid, Janja Leskovar, Urika Jekler, Tanja Lekii, Martina
Gramc, Andreja Urbani, Sandra Glogoviek, Andreja Ninkovii, Helena Zokalj

Opraviieno odsotni: Jernej Zorko, lrena Rudman, Tanja Mladkovit, Katja Mavrin

Tanja Lekid ob uvodnem pozdravu ugotovi sklepdnost na seji.

V nadaljevanju predstavi dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondendne se.le

2. Poroailo o delu 5ole in vrtca 05 Cerklje ob Krki v Solskem letu 2015/2016
3. Predstavitev predloga letnega delovnega naarta OS Cerklje ob Krki in WE pri 05 Cerklje ob Krki za

50lsko leto 201512o16.
4. Vzgojni naart in Pravila iolskega reda O5 €erklje ob Krki,solski sklad (predstavitev novosti)
5. Razno

Sklep 5t. 900-1/2015-23-1: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagan dnevni red.

K 1, totki: Zapisnik 6. korespondendne seje je bil posredovan skupaj z vabilom po elektronski poiti.

Sklep 5t. 900-1/20L5-2?-2: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnik 6. korespondenine seje

Sveta 5ole.

K 2, totki: Poroiila o delu Sole in vrtca so bila posredovana skupaj z vabilom po elektronski posti. Sandra

Glogovsek pove, da so na vcerajsnji seji Sveta stargev ugotovili nekaj napa, ki pa so bile ie popravljene.

Sklep 5t. 900-1/2015-23-3: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo Poroiilo o delu Sole v Solskem letu
20t4l2OL5,

Ravnateljica se zahvali sandri Glogoviek za uspeSno delo v dasu mandata vriilke dolinosti ravnatelja

ter ji zaieli uspe3no delo pri delu uditeljice. Tudi Sandra Glogoviek se zahvali za podporo v dasu

mandata vr5ilke dolinosti ravnatelja ter zapusti sejo.

sklep it. 900-1/2015-23-4: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo Poroiilo o delu vrtca v Solskem

letu 2014/2015.

Renata Baznik zapusti sejo.
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K 3. toiki: Tanja Lekii zaieli novi ravnateljici dobro poiutje med ilani Sveta 5ole. Ravnateljica pove, da
je bil letni delovni naart (v nadaljevanju LDN), kije nastajal od junUa, vteraj na Svetu stariev OS Cerklje

ob Krki potrjen. V LDN bo dodan ie Solski sklad, katerega delovanje in namen je bilo ie predstavljeno

stariem uiencev na prvem roditeljskem sestanku. LDN so vsi alanidobiliv pogled po elektronski poiti.
elani nimajo predlogov in pripomb.

Sklep 5t. 900-1/2015-23-5: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdUo Letni delovni nairt OS Cerklje ob
Krki za Sofsko leto 2OL5l2oL6.

Skfep 5t. 9OO-L{2OL5-23-6I Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo Letni delovni nairt Vrtca
Pikapofonica pri OS Cerklje ob Krki za Solsko leto 2OL5l2Ot.6.

K 4. toEki: Svetovalna delavka Andreja Ninkovii predstavi letni delovni naart 50lskega sklada. Predstavi
predlog, da bi uienci Sole in otroci vrtca v iasu od 5. do 15.10.2015 prispevali 1 € ali vei v 5olski sklad.
Poudarek zbiranja sredstev v Solski sklad je na prejetih donacijah. Star5i uiencev, ki bodo podali vlogo
za pomoi iz Solskega sklada bodo pomoi prejeli na podlagi vei kriterijev (ekonomski status, bolezen,
brezposelnost, dolgotrajnejii problemi v druiini, najvei 2x v 5olskem letu se sredstva namenijo istemu
uiencu, veidlanska druiina...). Vloge sprejema svetovalna delavka. O namenu sredstev iz Solskega

sklada odlodajo ilani nadzornega odbora. Trenutno stanje v Solskem skladu je 529 €. V nairtu je zbrati
okoli 270 € s prispevki starsev, 500 € z donacijami in 1000 € z dobrodelnimi prireditvami. Sredstva naj

bi se v letognjem Solskem letu poveiala za okoli 30%. lz iolskega sklada bodo sredstva namenjena
predvsem za pomod pri nakupu iolskih potrebidin, !ole v naravi, za udence 9. razreda, dodatne
nadstandardne programe oziroma glede na trenutne razmere. Donacije bi se izvajale na oseben nadin,
starsi udencev bodo pozvani za pomod. V prihodnje bo v Solski sklad vkljuden tudi predstavnik vrtca,
saj bodo zbrana sredstva lodena na osnovno 5olo in vrtec. Franc Butara predlaga, da se dopis za

donacijo ,natisne, da se ga lahko osebno odnese morebitnemu donatorju. Janja Leskovar predlaga

dogovor o morebitnih donatorjih, da se ne podvajajo proSnje istemu podjetju. Andreja Ninkovii pove,

da bi na podlagi prejetih donact imenovali zlate (donacija 50 € 2 leti), srebrne (donacija 30 € 2 leti) in
bronaste (donacija 20 € 2 leti) donatorje. V zahvalo bi donatorji prejeli sliko uienca, kije pre.iel pomoi
iz iolskega sklada. Donatorje bi iskali lokalno. Za utence 9. razreda bo namenjenih okoli 25 € na uienca
od izkupidka dobrodelnega bazarja. Ravnateljica pove, da bo za devetoSolce namenjen celoten
izkupidek zbiralne akcije, ki jo devetoSolce sami organizirajo, od dobrodelnega bazarja pa se deleZ v
vsakem primeru razdeli med devetoiolce. Star5i bodo o zbiranju denarja v Solski sklad obveideni v
naslednjem tednu, uienci bodo lahko dalidenar razredniku, ki bo dal denar v pripravljeno Skatlo. Denar
bo po koncu zbiralne akcije dan rafunovodkinji, ki bo denar poloZila na raiun Solskega sklada.

Andreja Ninkovid predstavi Vzgojni nadrt in aktivnosti, ki jih bo 5ola izvajala. Vzgojni nairt je vsako leto
podoben, spreminjajo se prioritete, ki bodo v letosnjem 5olskem letu kulturno obnasanje in pravila

vedenja, razredne ure, medvrstnisko nasilje, mediacija, skrb za okolje, povezovanje s starli, pohvale

zglednega vedenja uiencev, poveiano deiurstvo.

V nadaljevanju predstavi Pravila Solskega reda. Popravki so tehniine narave, ki se nanatajo predvsem
na preselitev Sole v drugo stavbo. Bistvene spremembe so, da uienci ne bodo prejemalivei natisnjenih
obvestil, udenci se s tem privajajo na odgovornej5e vedenje, da si obvestilo zapiSejo, zapomnijo.
Deiurni udenec bo z letoinjim iolskim letom samo eden, sajje manj obveznosti zanj, deiurstvo bo tudi
krajSe. Naloge deiurnemu udencu se bodo sproti dolodale.Solskega zvonca z letoinjim Solskim letom
nivei.
Andreja Ninkovid predstavi predlog knjiinifarke, da se ukinejo zamudnine za izposojo v iolski knjiinici.
Neno Udovid zanima zakaj. Ravnateljica pove, da v knjiinicl ni ustreznega programa za vodenje
zamudnin, nekatere knjige so po selitvi ostale v Skatlah, nove knjige se ne bodo nabavljale, nekateri
udenci imajo dlje tasa knjige v izposoji. Knji:niiarka bo vseeno vodila evidenco, da uienci ne bodo imeli
knjig predolgo izposojenih
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Ker je telovadnica zelo mala, bodo uienci ved dasa pri Sportni vzgoji preiiveli zunaj, s tem pa si bodo

okreoili imunski sistem.

Skfep 3t. 900-1/2 OL5-23-7 | Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo Pravila Solskega reda Oi Cerklje

ob Krki.

sklep !t. 9oo-1/2015-23-8: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo vzgojni nairt 05 Cerklje ob Krki.

Sklep 5t. 900-1/2015-23-9: Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo l-etni delovni nairt Solskega sklada

05 Cerklje ob Krki.

Andreja Ninkovid zapusti sejo.

K 5. toiki: Tanja Lekii prebere odstopno izjavo Tanje Mladkovii, ki odstopa od poloiaja ilanice Sveta

Sole OS Cerklje ob Krki. Ravnateljica pove, da je bila lrena Rudman za alanlco Sveta iole 05 Cerklje ob
Krki imenovana s strani Obdine Breiice, ki bo njeno odstopno izjavo obravnavala 5.10.2015 na obtinski
seji, kjer bodo tudi imenovali namestnika.

Ravnateljica v nadaljevanju pojasni protokol glede zamenjave dlanice Sveta iole Tanje Mladkovid.

Sklep 5t. 9oo-Ll2ot5-23-Lo: Prisotni soglasno z dvigom rok sprejmejo odstopno izjavo Tanle
Mladkovii.

Skfep 5t. 9OO-L{2OL5-23-LI: Prisotni soglasno z dvigom rok spreimejo razpis nadomestnih volitev
Elanov sveta stariev.

Svet stariev mora v 30 dneh imenovati novega ilana Sveta stariev za ilana Sveta iole.

Ravnateljica pove, da je bila na sestanku z arhitekti, kjer si je podrobneje lahko ogledala izgled bodode

5ole. Pove tudi, da bo gradbeno dovoljenje v prihodnjih dneh pridobljeno. lzvajalcigradbenih del bodo
izbraniv naslednjem tednu in v primeru pozitivnega zakljuika revizijejavnega razpisa za izbiro izvajalca
gradbenih del se bo gradnja Sola lahko kmalu zadela. V stavbi Sole na prejinji lokaciji je ostala le 5e

kuhinja, ki jo bo potrebno oceniti in prodati. Pohistvo, ki se ni preneslo v nadomestno lokacijo Sole v
voja3nico, je skladiSdeno v vojainici in se bo vrnilo v 5olo, ko bo zgrajena. Franc Butara predlaga, da bi

Sportno opremo podarili kak5nemu Sportnemu druStvu. Tanja Lekii pove, da se bo vedina sportne
opreme uporabljala tudi v novi ioli. Ravnateljica pove 5e, da bodo za novo iolo izbrani kvalitetni
materiali, objekt je moderno zasnovan, z veliko svetlobe. Telovadnica bo delno vkopana v zemljo.

Ravnateljica pove, da izvajalci gradbenih del menijo, da bi lahko bila gradnja kondana prej kot v 2 letih
kot je nadrtovano. Celotna gradnja bo stala okoli 7 milijonov €. Nadzornik gradnje bo Sava projekt.

Ravnateljica pove, da bo Sola nabavila okoli 2 leti star avtomobil, predvsem za potrebe prevoza hrane

iz kuhinje v Solo in vrtec, saj se je avtomobil, ki je bil poleti kupljen, pokvaril in popravilo ni smotrno.
Nekaj sredstev zanj bo prispeva Obiina Breiice, razliko pa 5ola. Trenutno se 5e zbirajo ponudbe, cene

pa se gibljejo okoli 8.000 €.

Glede prometne varnosti, pove ravnateljica, da se stvari pozitivno urejajo, saj so bila pri Soli postavljena

prometna ogledala, urejena je bila peipot, kar nas je stalo okoli 2.000 €. Na cesti pred iolo bodo
postavljeni ie >leieii policajk< za umiritev prometa. opaia, da se ljudje po tej cesti 5e vedno ne vozijo
po omejitvah.

Franc Butara izpostavi dilemo stariev glede lokacije izvajanja zimske lole v naravi, saj naj bi nekateri
starii predlagali spremembo lokacije. Pove, da iz izku5enj, da je Rogla zelo prlmerna za udenje

smudanja. Janja Leskovar pove, da je prednost tudi to, da udenci bivajo v Centru iolskih in obSolskih

dejavnosti, kjer so na voljo pedagoiki delavci. Tanja Lekii pove tudi, da so pri izbiri lokacije iole v naravi
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najprej v ospredju interesi uiencev, primerne smuCarske proge, pedago3ki kader, pove 5e, da je marca,
ko se izvaja zimska Sola v naravi najbolj primeren sneg za uCenje in manj gneie na progah.

Ravnateljica pove, da je v iasu njene odsotnosti neformalna namestnica ravnateljice Sandra Glogovsek.
Pohvali celoten kolektiv 50le.

Naslednja seja bo predvidoma v februarju 2016.

Zakljufeno:18.00

Zapisala:

xelena ZokC[i Tanja Lekid

Predsednica Sveta SolePoslovna sekr

luol<
U

Prlloge:
Vabllo
Llsta prisotnosti
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