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ZAPISNIK

3. redne seje Sveta star5ev OS Komenda Moste v Solskem letu 2013114, ki je potekala v
torek, 27. 5.2014, ob 18.00 v prostorih Sole v Komendi

Prisotni: predstavniki oddelkov, ravnateljica Sole Mira Rek in vodja Sole v Mostah: Bernarda
Hozjan

Opravideno odsotni: predstavniki 4. C,8. A in 8. B

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 2. seje Sveta starsev Osnovne Sole Komenda Moste v Solskem letu
20t312014.
2. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv za posamezen
ruzred za Solsko leto 2014115.
3. Nadrtovanje dejavnosti za naslednje Solsko leto 20l4ll5 (raz5irjeni program).
4. Sohka veselica.
5. Prevozi udencev v Solskem Ietu20l4ll5.
6. Pobude in predlogi.

Pregled dnevnega reda:
Dnevni red je bil s strani predstavnikov starSev in vodstva Sole soglasno sprejet.

Ad 1) Pregled zapisnika 2. seje Sveta star5ev Osnovne Sole Komenda Moste v Solskem
letu 201312014

Predsednik Sveta star5ev pregleda zapisnik 2. redne seje Sveta stariev.

Cesta okrog Sole je asfaltirana, kar vzbqa upanje, da se bo problem parkiranja relil. TeLava z
vedjo luZo ob semafoiziranem prehodu za pe5ce med Suhadolami in Solo v Mostah je
odpravljena.

Predstavnica star5ev pove, da stanje prometne varnosti zlasti z}utraj pred 5o1o v Mostah ni nid
bolj5e. Vozniki ustavljajo na cesti, ovirajo Solski kombi. Ravnateljica pove, bo jeseni uveden
nov prometni reZim pri Soli v Mostah.

Predstavnik starsev kot resitev predlaga enosmerni promet okrog Sole. Predstavnica star5ev
kot argument proti dvosmernemu prometu navede, da bi se avtomobili na nekaterih mestih
teZko sredevali.

Predstavnik star5ev na tablo nari5e predviden prometni relim z dvosmernim prometom okrog
$ole. Ravnateljica pokaZe dve nadrtovani zapomici, ki bosta Solskemu kombiju omogodili
nemoteno voZnjo in parkiranje.



Ravnateljicapredlaga, da poskusimo urediti promet po nadrtu, in das bo pokazal, kako bo 51o.
Predlaga 5e, da se vrtec prosi, naj upo5tevajo predpise, zlasti pred vhodom v vrtec Moste, kjer
je na novo asfaltirana vozna pot.

Predstavnica star5ev je povedala, daje po E-po5ti poslala pripombe k zapisniku, vendar
predsednik Sveta star5ev in ravnateljica 5o1e sporodila nista dobila.

Sklep: Zapisnik je bil soglasno potrjen.

Ad 2) Potrditev skupne nabavne cene delovnih wezkov in drugih uinih gradiv za
posamezen razred za Solsko leto 20141L5.

Ravnateljica pregleda seznam delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv, prebere spremembe:
nov interaktivni zvezek za llerye za biolog4o za 8. razred, zbirka nalog za matematiko (2
dela), udenci 9. ruzreda v Solskem Ietu20l4l15 imajo na novo samostojni delovni zvezek s
CD-jem za glasbo.

Predstavnica starSev vpra5a, zakaj so izlodili DZ za zgodovino. Ravnateljica odgovori, da je
dovolj gradivatudi brez tegaDZ.

NajviSja je cenaDZ in drugih gradiv za8. mzred.

Predstavnica star5ev vpra5a, zakaj se za angleidino uporablja udbenik Project, saj glede na
udni nadrt ni dovolj obseZen. Ravnateljica odgovori, da morata biti udbenikinDZ usklajena, v
udbeni5kem skladu, ki ga financira ministrstvo za izobralevanje, znanost in Sport, pa ni
denwja, da bi nabavili nove udbenike. Po navodilih ministrstva lahko Sola samo zamenjuje
izrabljene ali unidene knjige. Ravnateljica 5e doda, da so pobude za nove udbenike in gradiva
pri ved predmetih, prehod na nova gradiva poteka postopno. Ravnateljica bo pobudo preverila
pri anglistih, nato bodo pretehtali moZnost nabave gradiv s sredstvi iz Solskega sklada.
Menjava udbenikov ni vedno reSitev. Predstavnica star5ev je povedala, da imajo na osnovnih
in srednjih Solah pri pouku angle5dine odlidne izku5nje z dodatnimi udnimi listi, pouk znanje
pa je mogode obogatititudiz e-gradivom.

Predstavnik star5ev je povedal, da bi morali dati moZnost poudevanja z novimi gradivi vsem
uditelj em. Predstavniki star5ev se strinj aj o.

Predstavnik star5ev meni, da je zelo pomemben dejavnik za kakovosten pouk uditelj, gradiva
so manj pomembna. Doda, da je pribliZno 100 evrov za gradiva za enega udenca v dasu krize
prevec.

Ravnateljicapovzame, da bi se ob menjavi gradiva pri angle5dini pojavile pobude zamenjavo
gradiva tudi pri drugih predmetih. Doda 5e, da na Soli spremljajo in ohranjajo kakovost
gradiva ter meni, da je nilarle te kakovosti dvomljivo.

Pobude star5ev zaznilanle ceneDZ in drugih udnih gradiv:

- denar iz Solskega sklada kot pomod socialno SibkejSim,



- uporabljati je treba ved virov,
- udbeniki - da,DZ naj bodo alternativna moZnost,
- obrodno odpladevanj eDZ in gradiv,
- star5i lahko zmanjSajo skupne stroSke z nakupom cenejSe Solske torbe ali tako, da kuprjo

novo, ko je stara izrabllena,
- zbirke nalog Skrivnosti Stevil in oblik 7 bi lahko udenci vrnili v udbeni5ki sklad in jih

tako prepustili naslednji generaciji udencev. Enako bi lahko naredili tudi z neuporabljenimi
DZ. Ravnateljica pojasni, kako bi to izvedli, in doda, da bo preverila moZnost, da bi
udencem, ki bodo svoje zbirke nalog vrnili, kot nadomestilo dali nove zbirke nalog
Skrivnosti Stevil in oblik 8, ki bi jih nabavili iz sredstev Solskega sklada. Predstavnica
star5evje prosila, naj knjiZnidarka napi5e starSem dopis, s katerimjih bo seznanila o pobudi
in povedala, kako in kdaj lahko vmejo omenjene zbirke nalog.

- v 5. in 9. razredu se uporablja enak rodni zemljevid Slovenije. Udenci 9. razreda si lahko
prihranijo stroSek nakupa, de ga po 5. ruzredu spravijo.

ee bo pobuda uspela, lahko v nekaj letih pridakujemo izmenjavo ved zbirk nalog zaruzlilne
ruztede.
Predstavnica star5ev je menila, da je bolj smiselno, da se iz Solskega sklada subvencionira
udbenike kot npr. Solske izlete. Predstavniki se strinjajo.

Predstavnik star5ev je menil, da bi morala zaudna gradiva denar prispevati tudi obdina. Dodal
je, da se mu zdijo merila za subvencije vpra5ljiva. Ravnateljica je odgovorila, da gre nekaj
denarja iz Solskega sklada za socialno ogroZene udence, nekaj pa za vse udence in da se o
subvenciji odlodijo na podlagi cenzusa oz. kriterijev.

Vodja Sole v Mostah je pojasnila, da so udna gradiva skrbno izbrana, cena je primerljiva z
drugimi Solami. Osnovno gradivo mora biti. Za primeqavo je povedala, daje en tabor, ki ga
pripravi 3o1a, cenovno enakovreden udbenikomza eno Solsko leto. Dodala je 5e, daje prav, da
so kulturne prireditve organizirane tudi zunaj Sole.

Predstavnik star5ev je vpra5al, zakaj Sola ne nabavi paketov DZ za vse udence. Ravnateljica je
povedala, da navodila zavpravljanju z udbeni5kim skladom tega ne omogoda, ker ne smemo
dati prednosti nobenemu od ponudnikov.

Predstavnica starsev je omenila, da so Solske torbe za udence obdutno preteZke, zlasti v 5.
razredu. Predstavniki predlagajo, da bi udenci nekatere knjige pu5dali v Soli ali naj se poiSde
resitev v drugadnem urniku. Ravnateljica je povedala, da je sestava urnika zahtevenpostopek,
ki ga opravljajo radunalniSko, zato ni mogode upo5tevati 5e teZe Solskih torb.

Predstavnica star5ev je 5e menila, da moramo uditeljem zaupati glede izbora udnega gradiva.

Sklep: Ceno udbenikov nam je uspelo zniiati. Ravnateljica bo raziskala, kako bi udenci 7. in
8. razredov predali omenjene zbirke nalog v udbeniSki sklad. Skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov indrugihudnihgradiv zaposarrrezenrazredzaSolsko leto20l4lI5 smo poLrdiIiz2I
glasovi za,2 predstavnika sta bila proti.

Ad 3) Nairtovanje dejavnosti za naslednje Solsko leto 20l4ll5 (raz5irjeni program).



Vodja Sole v Mostah je povedala, da bodo v Solskem letu 20l4ll5 za zimski Sportni dan za l.
triado pripravili sankanje, de ne bi bilo dovolj snega, pa bodo organizfuali drsanje v Kranju.

Predstavnica star5ev je vpra5ala, ali ob kulturnih dnevih povabijo tudi dramske skupine.
Ravnateljica in vodja Sole v Mostah sta odgovorili, da to prakticirajo. Vodja Sole v Mostah je
dodala, da del stro5kov za kulturne prireditve pokrijejo iz Solskega sklada.

Ravnateljica predstavi program neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbimi predmeti
bodo potekali po rednem pouku. Po programu Sola pripravi obvezne in neobvezne izbirne
predmete. Vsebinsko upoStevajo interes udencev. Pri izbirnih predmetih je udeleZbaobvezna
in se ocenjujejo. ie udenec ugotovi, da gaizbimipredmet ne zanima, se lahko odjavi, vendar
najpozneje septembra. Normativ za skupino pri izbirnih predmetih je 28 udencev. Za
neobvezne izbirne predmete je spodnja meja 12 udencev, za obvezne izbime predmete pa
spodnje meje ni.

Y 4.razredu so kot izbima predmeta za Solsko leto20l4ll5 izbrali Sport (v 2 skupinah) in
tehniko (v 1 skupini). Novost v prihodnjem Solskem letu: udenci se bodo vozili na neobvezni
izbimi predmet iz Most v Komendo in potem nazE.

Y 7. rczredu je kot drugi tuji jezik izbimi predmet za Solsko Ieto 2014115 nemSdina, za
ponujena neobvezna izbima predmeta nem5dino in franco5dino se ni odlodilo dovolj udencev,
zato v naslednjem Solskem letu ne bostaizvajana.
Podalj5ano bivanje (PB): v Komendi je Stevilo oddelkov PB nespremenjeno. ZMinislrstvaza
izobraLevanje, znanost in Sport so na Solo poslali plan in orientacijsko shemo izvajanja PB, v
skladu s finandnim nadrtom. Ministrstvo financira podalj5ano bivanje do 5. ure OPB-ja, to je
pri nas do 16.15. Za nekaj otrok je vsaj obdasna potreba po varstvu do 17 . ure. Predstavnica
starSev predlaga kot re5itev pladljivost PB od 16.15 do 17. vre. Ravnateljica pojasni, da se
kraj5e obdasne zarcltde re5ijo individualno.

Predstavnica star5ev je vpra5ala, kje bodo Solskem letu 2014115 detrto5olci in peto5olci.
Ravnateljica je odgovoila, dabodo bododi 4. A in 5. B v Mostah, 4.8,4. C, 5. A in 5. C pa v
Komendi.

Predstavnik starsev je vpra5al, ali bodo uditelji v 1. triadi ostali s svojimi leto5njimi razredi
tudi prihodnje leto. Ravnateljica je odgovorila, da nekateri verjetno ja, vendar tega 5e ne vedo
natandno.

Predstavnica star5ev je vpra5ala, ali bi lahko organizirali interesne dejavnosti, ki so letos
potekale na14 dni, tedensko. Ravnateljica je odgovorila, da so sredstva omejena, vendar bodo
poskusili re5iti problem s prerazporeditvijo, tako da bi namesto interesnih dejavnosti, kjer je
najmanj zanimanja, tedensko organizirali dejavnosti, kjer je veliko interesa (v 1. triadi je tak
npr. lego kroZek).

Ad 4) Sohka veselica.



Predsednik Sveta star5ev je povedal, da je pripravljenih veliko dejavnosti. Namen: druZenje,
zabava, dober namen. Lepo je povabil star5e, 5e posebno odete, in prosil za pomod pri
pospravljanju ob koncu prireditve (od 21.30 naprej).

Prijava na eko tek (z zadetkom ob 16. uri pred Solo v Komendi) je dobra. Otroci in star5i zelo
dobro sodelujejo priizdelavi izdelkov zaprodajo. Vstopnine na prireditev ni.

Pecivo se prinese v Solo v Mostah v detrtek, 29. 5.2014, med 18. in20. uro. Peka paladink je
bila lani uspe5nica, letos bo ved pomodnikov. Star5i, ki bodo pomagali pri stojnicah, na1
pridejo v 5o1o ob 16.20. V primeru deZja Sportne dejavnosti odpadejo, drugo bo v prostorih
5ole.

Vodja Sole v Mostah je prosila, naj po nastopu mlaj5e otroke prevzamejo starsi ali drugi
spremljevalci.

Predsednica Solskega sklada Polona Razpotnik je povedala, da je delo za Solski sklad prijetno,
le dopisi s pro5njo za sodelovanje vdasih ne dajo Lelenega odziva. Predlagala je, da bi Solsko
veselico uvrstili v letni nadrt Sole.

SKLEP: Predstavniki vseh generacij lepo povabljeni na Solsko veselico z 2el1o, naj kar
najbolje uspe.

Ad 5) Prevozi udencev v Solskem letu20l4ll5.

Predsednik Sveta star5ev pove, da so do prevoza s Solskim kombijem upravideni udenci 1.
tazreda in udenci, katerih bivali5de je od Sole oddaljeno nad 4 km, de je oddaljeno manj, pa so
do prevoza upravideni, de ni varne poti do Sole. Mlaj5i udenci slkiLa, zato glede na zakonski
minimum, niso upravideni do prevoza. Star5i teh otrok so se pritoZili.

Predstavnica3. A, kjer je 6 udencev s KriZa, je menila, da ne gre saffro za zakonski minimum,
ampak je treba problem pogledati Sir5e. Predstavniki star5ev so se strinjali, da so Solske torbe
telke, veliko otrok v prvi triadi 5e ni sposobnih za samostojno pot v Solo in domov. Nevama
ni samo hoja ob cesti, ampak tudi predkanje, manj5a zbranost mlaj5ih otrok, ko so utrujeni, in
drugo. Predstavnica 3. Aje povedala, da gre za potrebo in da star5i Zelijo imeti moZnost, da
odlodajo o tem, kdaj so otroci pripravljeni na samostojno pot v 5o1o. Svet star5ev je seznanila,
kako so problem reSili v 9 obdinah na ruzli(nih koncih Slovenije in z razlidnimi finandnimi
zmoZnostmi: prevoz je na voljo v mejnih primerih, ponekod ob dopladilu starSev. Dopladilo je
razlidno visoko, odvisno od modela. Predlagala je delovno skupino, ki bi poskusila re5iti
problem skupaj z obdino.

Vodja Sole v Mostah je povedala, da do zdaj dopladil ni bilo. Letos se je v Solo vozilo s
kombijem 125 otrok, v prihodnjem letu jih bo predvidoma 118. RazloLila je, da de je bil v
kombiju prostor, so sprejeli 5e kak5nega otroka ved. Svet star5ev je seznanila, da malo otrok
pride peS v 5olo. Nekateri otroci pa sami Zehlo pe5 domov, kar je telava, ker se otroci,
prijavljeni na Solski prevoz morajo vmiti s kombijem. Ved odraslih opozarja, da otroci na
splo5no premalo hodijo peS. Vodja Sole v Mostah bo preverila moZnost prevoza z dopladilom.

Predstavnik star5ev je poudaril, da je treba prvo5olcem zagotoviti varno spremstvo.
Predstavnica star5ev je dodala, naj se obnovi baruana prehodih zape(ce.



Solski prevoz stane 76.000 evrov na leto.

Vodja Sole v Mostah je povedala, da voznika Solskih kombijev zjutraj opravita 6-7 volenj,
popoldne pa 6 voLenj. V Solskem Ietu 2014115 pridakujejo podobno Stevilo. Potrebo po
prevozu mlaj5ih otrok s ISiLabi pokrili z enimkombijem na dan.

Predlog za Solsko leto 20l4ll5: Solski prevoz se ukine za peto5olce, kjer je pot varna.

Konsenz: Stevilo Solskih prevozov se postopno zmanj5uje, s tem privardevana sredstva pa se
nameni zanove plodnike v obdini.

Predstavnik star5ev je opozoril, da je treba vedeti, koliko se prihrani z zmarllevanjem Stevila
Solskih prevozov. Zdi se namred, da se prihrani precej manj, kot stanejo naloLbe v plodnike.

Ravnateljica predlaga sestanek z Lupanom o nevarnih obmodjih na poteh v 5olo.

Predstavnik in predstavnica star5ev predlagata, naj obdina preudi moZnost organizfuanega
prevoza v 5olo, npr. moZnost kroZne poti avtobusa.

Vodja Sole v Mostah pove, da so prevozniku prevozi v interesu, v Soli so z aktualnim
prevoznikom zadovoljni.

Sklep: Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki sveta star5ev: ga. Alenka Zalaznik, ga.
Spela Mikelj in g. Miha Vogrinc, bodo oblikovali predlog za resitev problema ter ga poslali
Zupanu Obdine Komenda in predstavnikom SPV-ja v obdini.

Ad 6) Pobude in predlogi.

Predstavnica9.b ruzreda je pohvalila uditelje, ki so poudevali 9.b ruzred,

Pobuda v zvezi s Solskim prevozom: udencem 1. triade naj bo ptevoz zagotovljen brezpladno,
zapreostaLe pa se pripravi predlog, ki ga bomo posredovali na SPV, in pa obdini Komenda.

Seja se je kondala ob 21.30

Predsednik Sveta star5ev: Zapisnik zapisaLa:
Ziva Svigelj6*'"D
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