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ZAPISNIK

1.-seje sveta star5ev OS Zelezniki, ki je bila v sredo, 30. septembra 2015 , ob IJ . uri v predavalnici
OS Zelezniki.

Prisotni:
Lista prisotnosti je priloga zapisnika (od 34 dlanov sveta star5ev OS Zelezniki je bllo 25 prisotnih
dlanov, 6 oseb opraviieno odsotni,3 neopraviieno) ter ostali vabljeni Franc Rant, ravnatelj,
Marjeta Dem5ar, ravnateljeva pomodnica in PrimoZ Smid, ravnateljev pomodnik.

Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika lanske 2. seje
2. Obravnava poroiila o delu v Solskem letu20l4ll5
3. Soglasje k predlogu nadstandardnega'programa
4. Obravnava predloga'letnega delovnega nairta za Solsko leto 20l5tl6
5. Informacije, predlogi, pobude, vpra5anja.

Predsednik g. Jure Thaler je pozdravil dlane sveta star5ev OS /nlezniki, preveril sklepdnost in
predlagal dnevni red. Nanj ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
SKLEP: Dnevni red se sprejme.

Kti.l
G. Thaler J. je povedal, da je posredoval predloge in pripomb e v zvezi z delovnimi zvezki naZvezo
aktivov sveta starSev. Na zvezi bodo zadevo obravnavali, njega pa povabili k sodelovanju. Na
zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
SKLBP: Zapisnik 2. lanske seje sveta star5ev se sprejme. 

,
K ti.2
Porodila o delu v Solskem letu 2Ol4/15 so dlani dobili v elektronski obliki, obrazlolitev paje podal
g. ravnateli. Med drugim je podrobno predstavil rezultate NPZ-ja in ukrepe za izbolj5anje.
G. Dem5ar I. spra5uje, de je Sola naredila tudi raziskavo med posameznimi uditelji in rezultati N!2.
G. ravnatelj pove, da letno hospitira uditeljem, razlike so, vendar ne take, da bi bistveno vplivaib na
rczultat poudevanja.
Zapouk tujega jezika g. Jelenc predlaga, da bi vedkrat k sodelovanju povabili tujce.
G. Habjan G. predlaga, da bi kak5en tuj tekst prebrali tudi po Solskem radiu.
G. Kokalj A. pu, da bi ugotovili, kak5no strategijo poudevanja imajo na Solah, kjer so rczultati
boljSi.
Ga. Lorber P. meni, da bi ved pozornosti morali posvetiti tudi slovenskemu jeziku. Opal,a, da imajo
udenci slabe pisne in bralne sposobnosti Le v nlljih razredih. Delovni zvezki so naredili veliko
Skode. Vsekakor jo veseli, da se trudimo tudi za izbolj5anje rezultatov pri tujem jeziku.
G. ravnatelj pove, da se bomo 5e naprej truditi za izboljlanje bralne pismenosti, saj le ta prinese
udinek na vseh podrodjih. Nekateri udni nadrti zahtevajo delovne zvezke, zato jih v celoti ne bomo
mogli izkljuditi, trudimo pa se, da se omejijo.



G. Jelenc iz izku5enj pove, da bi morali od dobrih udencev zahtevati ved pri bralni znadki in se ne
zadovoljiti z izd,elki, ki ga naredijo udenci na hitro.

K ti.3
Predlog nadstandardnega progam so vsi prejeli v elektronski obliki, obrizloLitev pa je pripravil
ravnatelj. Iz seznamaje razvidno, da stro5ke ekskurzije Sola krije v celoti (zeleno obarvani). Izjema
so Sole v naravi in ekskurzij av 9. razredu.
Ravnatelj svetuje, da naj v primeru, ko kdo ne more plaiati stro5kov, vloZi utemeljeno vlogo
na Solski sklad. Ob prouiitvi upraviienosti vloge, se bo del stro5kov kril iz tega sklada.
SKLEP: Predlog nadstandardnega programa je soglasno potrjen.

K ti.4
Letni delovni nadrt za Solsko Ieto 2015116 so dlani prejeli v elektronski obliki. ObrazloLitev je
pripravil g. ravnatelj
Ga. Benedik K. pove, da je je zasledila na TV, da okrajnim zdravstvenim domovom ni omogodena
pediatridna sluZba, pad pa bodo star5i morali otroke voziti v Skofio Loko. Sama ve, da v ZD Skofja
Loka prostorski pogoji za opravljanje pediatridne sluZbe niso nid bolj5i od prostorov, ki jih nudijo
zdravstveni domovi v okolici.
Svet star5ev tako dodaja korak k borbi zapediatrrdno ambulanto v domadem okolju.
Ga. Lenc opozarja na >>sumljive tipe<<, ki se zadrZujejo v okolici Sole,in spra5uje, kako za5diti otroke
pred njimi.
G. ravnatelj pove, da imamo nekaj programov glede prepredevanja zasvojenosti, udence
opozarjamo, naj >mislijo s svojo glavo<<. Imamo pogodbo z varnostno agencijo. Po pogodbi so

dolZni opravljati tudi obhode okrog. Dodatno jih bo pozval k vedkratnim ogledom okolice Sole.

Ga. Benedik K. dodaja, da bi policaj k osve5da udence o prometni varnosti, lahko spregovoril tudi o
tovrstnih nevarnostih.
Ga. Dem5ar M.(pomodnica ravnatelj a), opozarla, da prihaja das uporabe pirotehnidnih sredstev.
Glede predloga o predavanju (slike o po5kodbahzaradi pirotehnidnih sredstev - Lorber P., ialic
R.), pa meni, da bi bilo najbolj udinkovito za4. - 6. razred.

Nevarni odseki, ki bi jih bilo potrebno urediti:
G. Jelenc K. opozafia na pot brez plodnika na koncu Ingu; predlaga tudi zntl,anje vrta pri dovozu do
Sole

G. Smid P. (pomodnik ravnatelja) pove, da se je o znil.anju govorilo Le pred leti, vendar i,rA to ni
mogode, ker tam poteka vsa infrastruktura - toplovod, elektrika. Problem bi bilo dobiti tudi
dovoljenja.
Ga. Lorber P. pa na dva neudinkovita prehoda za pe5ce pod klancem v Selcih. Tudi robnik ob robu
plodnika ne omogoda prehoda z invalidskim in otro5kim vozidkom. Poskrbeti bi bilo treba za
bolj5i vidljivost, oz. naj bi bil prehod le na vrhu klanca. "-'
Problem je tudi pri bazenu v 1eleznikih, kjer g. Prezelj R. predlaga vgradnjo led osvetlitve v asfalt.
G. Thaler J: pa, da sta v centru Studena dva plodnika eden zraven drugega, v delu, kjer je novo
naselje, pa ga ni.

G. MiZe S. in Tolar U. bi Zelela, da se debelarski kroZek nadaljuje tudi v Leleznikih. Mentorja za to
dejavnost v Zeleznlklh ni. Nabor interesnih dejavnosti v PS Selca je premajhen, saj ni dejavnosti za
fante.

Go. ea 6 R. zanima,kak5ni so kriteriji za Sportnikarazreda; de se upo5tevajo tudi rezultati v klubih.
Predlaga, da bi bili ti udenci tudi ustrezno pohvaljeni.



G. Thaler J. predlaga, da bi bili kriteriji za Sportnikarazredapriloga zapisniku in naj se objavijo tudi
na spletni strani Sole.

G. Smid P. (pornodnik ravnatelja) pove, da se upo5tevajo le Solska tekmovanja, njihove rezultate
(do petega mesta), se navede na valeti. Za klubske tekmovalce predlaga, da se pohvalijo v drugih
medijih. Naziv Sportnika razreda pridobijo udenci, ki se udeleZujejo vedjega Stevila tekmovanj z
dobrimi rcniltati in izkaLejo vestnost pri Sportni vzgoj|
Go. Dem5ar L pazanim4 na kak5en nadin se izbere nadarjenega udenca.
G. ravnatelj pove, da ga na predlog razrednika dolodi na zadetku tr. Triletja.
Ga. Rakovec U. je opozorila, da se voznik Alpetoura vedkrat ni ustavil na postajali5du in se ni
obna5al korektno do otrok.
G. ravnateU pove, da je na vsako kr5itev treba opozoriti 5e isti ali naslednji dan, da lahko takoj
ukrepamo.

Seja je bila zakljudena ob 19.15 uri.

Zapisala: Predsednik sveta star5ev:
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