
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARSEV 28,II.2OI7

Prisotni ilani sveta: Darja BoZid Bo5tjandid, Sandi TomaLid,Zoran Burlovid, Diana Vidid,
Suzana Poropat, Sebastijan Mavrid, Jerica Mijatovii, , Maja Psid Alessio, Dino Petrad.
Odsotni: Gregor Barba, (8.r.), Mairin Fatur (2.r.), Maja Sajina Kresevid (VVE Mi5ke).

Ostali prisotni: ravnateli Milan Dekleva

ZaEetek seje: ob 18.00

Ugotavljanje sklepdnosti: Na sejije bilo prisotnih 9 dlanov , seja je bila sklepdna.

Dnevni red seje:
1. Pozdrav
2. Pregled zapisnika zadnje seje
3. Prireditve v decembru 2OL7

4. lmenovanje upravnega odbora 5olskega sklada
5. Razno, informacije o gradnji, predlogi, pobude

ADl. Predsednica je pozdravila vse prisotne dlane Sveta star5ev in predstavila dnevni red 2. seje.

Dnevni red seje je bil potrjen v predlagani obliki.

AD 2. Pregled zapisnika zadnje seje

Zapisnik l. Seje Sveta star5ev iz prejSnje sestave so dlani prejeli po poSti, na zapisnik ni bilo
pripomb.
Sklep 5t. 1: Prisotni dlani Sveta star5ev so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje.

AD 3. Prireditve v decembru 2Ot7

Clani SvetastarSevsonaseji prejeli pisni predlogprireditev,ki bodoizpeljane od30. 11.do22.
12.2017, namenjene pa so vsem predSolskim otrokom (tudi zunanjim iz vseh krajevnih
skupnosti ) in udencem od l. do 9. razreda.
Ravnatelj je podrobno predstavil predloge vzgojiteljskega zbora (darila vrtec) in uditeljskega
zbora (darila razredom Sole), ki predlagajo brezpladen prevoz zavse udence Sole na eno izmed
prireditev, ki se jo bodo udenci naSe Sole udeleZili.
Potr.jeni koledar prireditev se objavi na spletna starni Sole in vrtca.

Sklep 5t. 2: Prisotni clani Sveta star5ev so rokovnik prireditev, predloge obdaritev in brezpladnega prevoza ucencev

v ilirsko Bistrico soglasno potrdili.

AD 4. lmenovanje upravnega odbora Solskega sklada



Ravnatelj je prisotnim predstavil pravne podlage in Pravila delovanja Solskega sklada, ki
dolodajo delovanje upravnega odbora. Svet star5evje v gradivu za sejo prejel predloge dlanov za
upravni odbor, kijih je predlagal Svetzavoda in Svet star5ev OS nudolfa Ukovida Podgrad.

Sklep 5t. 3: Prisotni clani Sveta star5ev so soglasno potrdili predlog dlanov Sveta starSev:

Gregor Barba, Maja Psid Alessio, Mateja Rolih Maglica in Sveta zavoda: Suzana Grlj, Damjana

Kinkela, lrena Kresevid in Tadeja Kerznar, so novi dlani Upravnega odbora Solskega sklada za

mandatno obdobje 2OI7 -2020.

AD . Raznoo informacije o gradnji, predlogio pobude

Ravnateljje predstavil stanje projekta izgradnje nove Solske stavbe, nadrte za ru5itev stare Sole, ureditve okolice in

sanacije oz. adaptacije telovadnice.

Ravnateljje predstavil informacije v zuezi z aktivnostmi, kijih je sola opravila pri pripravah na poletno Solo v naravi v

Termah CateZ. Predstavljeni sta bili 2 varianti prevozab v 0ate2, predstavljeno je bilo sprejeto stali5ce Sole o prevozu

z lastnim avtobusom in razlogi. Clani sveta sos msoglasno posprli predlagano odlocitev - v poletno Solo v naravi se

odide z lastnim avtobusom. Sola pripravi obvestila star5em o udeleZbi in najavoi odloditev do20.12.2017. V tem
primeru bo za na5o Solo rezerviran termin od 1 1 . 6. do 15. 6. 20'l 8.

Ravnateljje svet star5ev obvestil tudi o pripravah na izvedbo zimske Sole v naravi, katere aktivnosti (roditeljski

sestanek) so 2e saklicane.

Ravnateljje Svet star5ev obvestil o zamujanju k pouku (izboljiano stanje) in aktivnostih, kijih bo Sola Se izvajala na

tem podrocju.

Seja je bila zakljudena 19.00 .

Podgrad,29. ll.2017

sestavi l: Predsednica Sveta starSev:

Diana Vididleva
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