
ZAPTSNIK

2.redne seje Sveta stariev OS Vinica v Solskem letu 2018/20198, ki je bila dne, 29.05,2019 s
pridetkom ob 17.30 uri v udilnici za pouk slovenStine, Stevilka 13.

PRISOTNI: Sergeja Jug (2.R.), Ivan Pavlakovid (3.R.), Andreja Hudak (4.R.), Mojca Filipaj
(6.R.), Alei Bilidid (7.R.), Gordana Kajin (8.R.), 3o2e Stegne (9.R.), Marjana Trdii (skupina
Sovice), Maja Poiar (skupina Roiice), Albin Balkovec (skupina Sondki)

OPRAVIdENO ODSOTNI: Igor Zalokar (1.R,), Tina ramovS Mihelid (5.R.), Marjetka Miheliii
(skupina iebslice)
NEUPRAVICENO ODSOTNI:

Sejo je vodil predsednik Sveta star5ev Oi Vinica, Alei Bilidid in predlagal naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepdnostiilanov Sveta stariev
2. Potrditev zapisnika l.redne seje Sveta stariev z dne 25.09.2018
3. Izdaja pisnega soglasja k ceni delovnih zvezkov za iolsko leto 2019/2020
4. Razno-pobude in vpraianja

KtoiH I
Predsednik je pozdravil prisotne dlane Sveta stariev.

Ugotovil je prisotnost in sklepcnost (prisotnih 10 ilanov od 13 ilanov) in nadeljeval z dnevnim
redom. Na predlagani dnevni red ni imel nihde od navzoiih pripomb in je bil s strani prisotnih

elanov na seji soglasno sprejet.

K toiki 2

Zapisnik l.redne seje Sveta stariev z dne 25.09.2018 je bil potrjen in sprejet s strani navzoiih
tlanov. Pripomb in vpraianj ni bilo.

SKLEP 1
Sprejme se zapisnik l.rcdne seje Sveta stadev v Solskem letu 2O18l?:Ot;9 z dne
25.09.2018.

K toiki 3

Predsednik je dlanom obrazloiil, da mora Svet starSev podati pisno mnenje-soglasje k skupni
nabavni ceni za nakup delovnih zvezkov in drugih uinih gradiv, ki jih bodo utitelji in uienci
uporabljali pri pouku v posameznem razredu za Solsko leto 2At912020. Predlo2en izbor delovnih
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zvezkov strokovnega aktiva OS Vinica s cenami, je predsednik predhodno poslal po elektronski
po$ti ilanom Sveta stariev, dodatno pa ga je v nadaljevanju predstavila in obrazloZila ga.
Barbara Stuhe Vuk.

Predsednik je predal besedo vabljeni ufite$ici in knjiiniiarki.
Ga. Stuhne Vuk je prisotne na seji pozdravila in 5e dodatno predSavila skupno nabavno ceno
delovnih zvezkov in uinih gradiv za Solsko leto 2019/2020. Pri ceni glede na preteklo Solsko leto
ni odstopanj, razen pri razredih, ki imajo obvezne izbirne predmete.
Ministrstvo za iolstvo bo v Solskem letu 2AL9/2020 uvedlo novost in sicer delovni zvezki za
2,razrede0i so brezpladni. Prav tako pa so brezpladni detovni zvezki v 1. razredu 05.

Dodatno je apelirala na vse predstavnike starkv naj udenci skrbno ravnajo z uibeniki. Ob
koncu Solskega leta opaiajo, da uienci udbenike pozabijo vrniti ali pa jih vrnejo poikodovane.
Ufbeniki se ne smejo ovijati v samolepilne ovitke, ker le-ti dodatno uniiujejo platnice. V kolikor
bodo le-ti poikodovani ali celo unideni, bodo starSi morali plaEati obrabnino utbenika.
Potekala je razprava.

frani Sveta stariev predlagamo oz. priporoiamo strokovnemu aktivu OS Vinica, da skupna
nabavna cena delovnih zvezkov brez delovnih arezkov za izbirne predmete od 3.R do 9.R ne
presega 540,00 EUR, ob tem, da skupna nabavna cena za poffimezen razred ne presega 100,00
EUR. Ga. Barbara Stuhne Vuk bo predlog Sveta star$ev predstavila strokovnemu aktivu za
prihodnje Solsko leto.

Oblikovan in sprejet je bil sklep s strani Sveta starSev:

ffievo$vinicajepodalpozitivnosoglasjekcenidelovnihzvezkovindrugihuinih
za Solsko leb 2019/2020.

Predsednik se je zahvalil vabljeni uiiteljici in knji2nifarki za obrazlo2itev in sodelovanje pri
razpravi.

Ktodki 4

Prizadnjitodkidnevnega reda smo ilaniobravnavali pobude in vpraianja posameznih ilanov
Sveta star$ev.

Problematika:
F Prornetna ureditev od centra Vinice do Esle in promel nred Solo-oarkiranie.

Svet starSev je ie veEkrat opozoril na navedeni problem. Na csti do Sole se dnevno vozijo
tovorna vozila. Prav tako problem predstavlja parkiranje pred Solo in s tem ogroiajo varno pot
udencev.
Predlagamo, da se naj bi postavil znak za prepovedano parkiranje in ustavljanje aWomobilov
pred Solo in se zadfta intervencijska pot.

Starii vfteevskih otrok ugotavtjajo, da se trava ikropi s sredstvi za zatiranje plevela, ki pa so
zdravju Skod$iva.

F Orsanizacija dela v vrtcu med poditnicami.
Starii se pritoZujejo glede organizacije deta meU poiitnicami. Zelfio si, da je vrtec odprt v dasu
vseh poiitnig de je potrebno samo za nekaj otrok z obrazloZitvijo, da vsi sta6i nimajo moinosti
koristiti dopust med potitnicmi.
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Subject: Re: 2. seja sveta star5ev z dne 29-05-2019, todka razno - promet
From: lnes Zlogar <ines.zlogar@guest.arnes.si>

Date: 30.5.2019 7:38
To: Ales Bilicic <abilicic@siol.net>, Mihaela Romiek Lovrin <mihaela.romsek@guest.arnes.si>

Pozdravljen, poiiljam odgovor glede postavljenega vpra5anja, povezanega z zagotavljanjem prometne varnosti na Vinici.

1. Odgovor z obtine srno prejeli 15. 3. 2019, posredovala je tudi ga. Fabjan, ki je bila prisotna na na5em svetu, ko smo obiirno
obravnavali to tematiko. Poiiljam ga v priponki, Nameravala sem podakati na kondni dopis (in vas potem obvestiti), oziroma na das

po recenzijski razpravi, ki je bila izvedena v zadetku meseca maja, a zapisnika na obdini 5e niso prejeli. Dogovorjeno je, da nam ga

posredujejo. Vmes poteka redna komunikacija med g. Kunidem in mano. Trenutno se projektant odlola o oznaki peipoti od centra
Vinice do Sole (talni zaris poti).

2. Problem parkiranja je velik problem, zato sem se o njem pogovar.iala z g, tadonidem, policistom, ki je vodja naiega okoliia. Skupaj

sva naila nekaj moinih reiitev. Za strokovno mnenje in obisk na terenu sem prosila Svet za preventivo in vzgojo v cesnem prometu

Obdine irnomelj. Obljubljeno je, da se to reSi ie pred zakljuikom Solskega leta. Bo pa ta stroiek bremenil 5olo, kar je v primerjavi z

zagotovitvijo ved.ie varnosti otrok zanemarljivo.

Upam, da sem vam odgovorila na postavljena vpraSanja.

Lepo pozdravljeni, lnes

Ales Bilicic je 29. 05. 2019 ob 20:01 napisal:

Pozdravljeni,

Na drugi seji sveta stariev z dne 29.05.2019 smo pod toiko razno obravnavali tudi prometno varnost okrog Sole in poti do iole

od centra Vinice do 5ole.

1. Zanima nas ali imate kakSno dodatno informacijo oz. odgovor na dopis katerega ste poslali na obdino ernomelj dne
7.3.20L9?
Dopis je v prilogi.

2. Bila je izpostavljen problem prometa in parkiranja pred iolo v jutranjih urah, ko nekateri starii z avtomobilom pripeljeio
otroka v 5olo.

O tem smo se ie pogovarjali z vami na seji sveta star5ev in tudi starii so bili ie obveideni glede tega problema,

Predlagam, da se ta problematika ponovno izpostavi na 1. roditeljskem sestanku v novem Solskem letu 2019120 in jo potem

5e obravnavamo na 1. seji v iol.letu 207912O, kjer se lahko izoblikujejo predlogi za re5itev te problematike.

Lep pozdrav

AleS Bilidid

mag. Ines ZL0GAR, pro'f, soc. ped., navnateljica
OS vinica, Vinica 90, 8?M Vinica
tel.: 07 3647 tO2

.ffiOVOSI Ta e-poita je brla pregledsna z Avast prohvtrusnim programom

vw\r'.av.tst.corn

Atlachrnents:

odgovor-obdina.pdf 480 kB

vloga-5ola.pdf 531 kB



Za njih je velikega pomena, da se otroci razgibajo, vendar zato nimajo ustreznega prostor:a in si
iel$o wpostaviti dogovor s 5olo, kdaj bi lahko telovadnico uporabljali.

Na problem prometne ureditve je predsednik 30.05.2019 obvestil ravnateljico, kije takoj
posredovala odgovor. Oani Sveta starSev smo ga prejeli po elektronski poiti. Odgovror je v
pritogi in je sestavni del zapisnika

Predsdnik se je zahvalil za sodelovanje na seji.

Sja je bila zakljudena ob 18.35 uri.

Zapisala: I

Gordana Ur" 
WI\J

Alei Bilifii
Predsednik $vftE star5ev 05 Vinica
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