Zapisnlk 2. seje Sveta

iole

Maribor, 5.70.2027
Stevilka: 900-4/2027/4
SVET 05 TONETA CUTNN:A MARIBOR

ZAPISNIK
2. seje Sveta 5ole, ki je bila v sredo, 29. septembra 2021,, ob 17.30 v jedilnici Sole

Seja Sveta 5ole se

je pritela ob 17.30.

Lista prisotnosti je priloiena zapisniku.

elani Sveta Sole smo se pridruiili dlanom Sveta starSev, ki so s sejo prideli ob 16.30. Nekaj
obravnavanih tofk je bilo namred za 6lane Sveta Sole in tlane Sveta stariev istih.
Predsednica Sveta 5ole, Aleksandra Mirkanovii, je pozdravila vse prisotne na seji. V novem
Solskem letu je vsem zaielela uspeino delo ter dim ved prisotnosti v Zivo. V nadaljevanju je
p red stavila
DNEVNI RED:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pregled cen za prehrano in oddajo iolskih prostorov za Solsko leto 202A2
(ravnate ljica, Eva Rauil).
Predstavitev in obravnava Porodila o realizaciji Letnega delovnega nadrta za Solsko
leto 2O2OpL (pomodnik ravnateljice, Aleksander Kelemina).
Predstavitev in obravnava Letnega poroaila o samoevalvaciji 5ole za Solsko leto

2020nt

(ravn ateljica, Eva Rauil).

Predstavitev in obravnava Letnega delovnega nairta za iolsko leto 202122
(ravnateljica, Eva Rauil).
Predstavitev in obravnava Vzgojnega nadrta 05 Toneta tufarja Maribor (svetovalna
de lavka, Urika Eertoncelj).
Predstavitev in obravnava Razvojnega nadrta Osnovne Sole Toneta eufarja Maribor
(ravn ateljica, Eva RauSl).
Potrditev ob ravnavan ih dokumentov
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Sole z21,4.2O2LterL.inZ.
korespondendne seje 20. 5. 2O2L in 3.6.2027.
Razno.

Vsi prisotni dlani Sveta Sole smo z dvigom rok

potrdili predlagani dnevni red. Sprejet je bil

Sklep 12: Svet iole potrdi predlagani dnevni red.

Zapisnik 2.

se-je Sveta

iole

K 1. toEki

Pregled cen za prehrano in oddajo iolskih prostorov za Solsko leto 2021122
Predsednica Sveta iole, Aleksandra Mirkanovii, je besedo predala ravnateljici, Evi Rau5l.
Ravnateljica je povedala, da cene ,rseh obrokov iolske prehrane, ki jih doloia iola, ostajajo
nespremenjene vsaj do konca decembra 2021. Do takrat imamo namrei z razliinimi
ponudniki sklenjene pogodbe o dobavi iivil. Dopoldanska malica znaia 0,90 EUR, to ceno
doloai Ministrstvo za izobraievanje, znanost in iport in je enotna za vse osnovne iole v
Sloveniji.
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila 5e uporabnine za najem prostorov. Spomnila je, da
imamo za oddajo iolskih prostorov sklenjeno tripartitno pogodbo, in sicer med Mestno
obiino Maribor, Osnovno iolo Toneta eufarja Maribor in najemniki. Zaradi 5irjen.ia okuib s
COVID-19 in sprejetimi ukrepi, ki se izvajajo za zajezilev 5irjenja virusa, imamo bistveno man.i
najemnikov.

zajtrh: 0,45 EUR
dopold;rnska mdica: 0,90
malo l<osilo: 1,42 EUR
vclil<o kosilo: 1,68 EUR
popr:ldanslia malica: 0,45

LriiLica: 10 oz. 13 EUIi

EtlR
rrralit

EUR

13

EUR

velika telovrtclnica: 17 o2.23

EUR

Cene uporabnin so dolodene za 45 in 60 minut.
Z dvigonr rok.ie bil soglasno

potrjen

Sklep ?2: Svet 5ole potrdi predlagane cene za prehrano in oddajo Solskih prostorov.
K 2.

toiki

Predstavitev in obravnava Poroiila o realizaciji Letnega delovnega nairta za iolsko leto
2020l2L

je nadaljevala z di'ugo todko dnevnega reda. Besedo .je prevzel pomotnik
ravnateljice, Aleksander Kelemina, ki je predstavii Porodilo o realizaciji Letnega delovnega
natrta za 5olsko leto 2020/21. lzpostavil je delo na daljavo, ki je bila posebnost v Solskem
letu 2O2O/27. Predstavil je realizacijo prednostnih nalog, obveznega in raziirjenega
programa. Povedal .je, da so bili realizirani vsi nadrtovani roditeljski sestanki, nekateri so bili
izvedeni na daljavo. Podal je zneske napovedanih irr realiziranih sredstev Solskega sklada,
zbrana sredstva zbiralne akcije odpadnega papirja ter predstavil projektna in raziskovalna
dela. V nadaljevanju je povedal, da je bila realizacija ur pouka kljub podaljianim jesenskim
poiitnicam v vseh razredih zelo dobra. V viiji razred nista napredovala dva uienca. Potekalo
je tudi nacionalno preverjanje znanja. Rezultati nacionalnega preverjanja znania so bili boljii
za udence 6. razredov, rezultati udencev 9. razredov so bili nekoliko slab5i. Povedal je ie, da
dokument obsega vse realizirane kulturne, tehniike, naravoslovne in Sportne dneve.
lzvedene so bile zakljuine strokovne ekskurzije za vse uience. Drugih strokovnih ekskurzij
zaradi epidemioloikih razmer ni bilo. V nadaljevanju je predstavil 5e realizirane Sole v naravi,
Seja Sveta

lole

se
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interesne dejavnosti in tekmovanja. Realizirana sta bila plavalni tedaj za 3. razrede in
kolesarski te6aj.

Po prestavitvi dokumenta je prisotne pozval, da zastavijo morebitna vpra5anja ali podajo
svoje pripombe. Dokument je bil en teden pred izvedbo seje v predogled posredovan vsem
prisotnim na njihove elektronske naslove.
Vpra5anj ali pobud iz strani 6lanov Sveta Sole ni bilo. Z dvigom rok je bil soglasno potrjen

Sklep 3/2: Svet 5ole potrdi Poroiilo o realizaciji letnega delovnega nairta za Solsko leto
202012L.

K 3.

toiki

Predstavitev in obravnava Letnega poroEila o samoevalvaciji Sole za Solsko leto AOZO\L
Predsednica Sveta !ole, Aleksandra Mirkanovi6, je napovedala tretjo
Besedo je pred ala ravnateljici.

toiko dnevnega reda.

Ravnateljica je predstavila Letno poroiilo o samoevalvaciji Sole za 5olsko leto zo2o/z]-.
Pridela je s predstavitvijo prednostnih podrodij ter njihovih ciljev. Vsaka prednostna naloga je
imela akcijski nadrt, na koncu paje bila podana ocena in usmeritve za naslednje iolsko leto.
Dokument je bil vsem prisotnim v predogled posredovan na njihove elektronske naslove, z
namenom, da se z dokumentom seznanijo pred predstavitvijo ter da pripravijo morebitna
vp raSa nja all pobude.

Vpraianj s strani alanov sveta lole ni bilo. VpraSanje in pobudo sta podala predstavnika
Sveta star5ev, in sicer, ali je predvideno, da bi se v Uina okolja za 21. stoletje vkljudili tudi
starsi. Ravnateljica je pojasnila, da je razvojna naloga predvidena za uience in ne za starie.
Pobuda s strani star5ev pa je bila, da bi utence navajali na dim vetjo samostojnost ter manj
vkljuieva li starie.
Po krajii debati o samostojnosti uiencev je sledilo sprejetje sklepa. Z dvigom rok je bil
soglasno sprejet
Sklep 4/2: Svet Sole

potrdi Letno poroiilo o samoevalvaciji

Sole za

iolsko leto ZO2OIZL.

K 4.

toEki
Predstavitev in obravnava Letnega delovnega naErta za iolsko leto 2O2t2Z
Predsednica Sveta 5ole, Aleksandra Mirkanovii, je napovedala
Besedo je ponovno predala ravnateljici.

ietrto todko dnevnega reda.

Ravnateljica je povedala, da je Letni delovni nairt dokument, ki se ga moramo dosledno
drZati. ee pride do sprememb in bi ieleli, da se naartovane dejavnosti izvedejo druga6e, kot
so bile nadrtovane, mora Svet Sole dati soglasje za spremembo.
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Ravnateljica je povedala, da v Letnern delovnem nairtu najdemo predstavitev organov iole,
podatke o tem, kaj kdo poutuje, kako deluje Svet 5ole, objavl.ien.ie iolski koledar. Pri Solskem
koledarju za Solsko leto 2027/27 ie ravnateljica izpostavila posebnost, in sicer 7. februar
2022, ki je za udence prost dan in se ne nadomeida. V nadaljevan.ju je povedala, da so v
dokumentu objavljeni roki nacionalnega preverjanja znan.ia ter izpitni roki za predmetne in
popravne izpite. Zaradi dveh uiencev, ki se Solata na domu, so v letoSnjem Solskem letu
izpitni roki 5e toliko aktualnejii. Predstavljeni so razredniki in sorazredniki posameznih
razredov, 5olski predmetnik ter v nadal.jevanju predvideni datumi izvedbe dnevov dejavnosti.
Pladila za dneve dejavnosti bodo od septembra 2027 naprei obradunana sproti, na mesednih
plaiilnih nalogih. Tako se bomo izognili plaiilom vnaprej ter poradunov na koncu iolskega
leta.
Naslednji sklop predstavitve je obsegal vsebino in razporeditev iolskih tekmovanl in
interesnih in drugih dejavnosti, ki jih bo Sola izvajala v lolskem letu 2027/22.

Na koncu predstavitve Letnega delovnega naarta za iolsko lelo 2O2t/22 je raVnateljica
prisotne pozvala, da zastavijo vpraianja. VpraSanje je zastavil predstavnik Sveta Sole in Sveta
starlev, Robert Modnik. Zanimalo ga je, ali bi lahko v Solski telovadnici uredili plezalno steno.
Ravnateljica mu je odgovorila, da bi to lahko bil predlog za 5olski sklad, ki vsako leto zbira
sredstva, iz katerih financirajo predlagane stvari.

Predsednica Sveta iole, Aleksandra Mirkanovid, se je ravnateljici zah,ralila za obseino
pripravo in predstavitev dokumenta in prosila za potrditev. Z dvigom rok je bil soglasno
sprejet
Sklep 5/2: Svet 5ole potrdi Letni delovni nairt
202t122.
K 5.

Oi Toneta iufarja Maribor za iolsko leto

toiki

Predstavitev in obravnava Vzgojnega nairta OS Toneta tufarja Maribor

Preili smo k 5. toiki dnevnega reda. Predsednica Sveta (ole, Aleksandra Mirkanovii, je
besedo predala svetovalni delavki Uriki Bertoncelj, ki je predstavila Vzgojni natrt Osnovne
5ole Toneta eufa rja Maribor.

Na kratko je razloiila pomen Vzgojnega nadrta. Povedala je, da smo pri pripravi vzgojnega
nadrta upo5tevali temeljne vrednote, povzete iz analize vpraialnikov za uience, starie in
strokovne delavce 6ole. Starii so se strinjali z vsemi predlaganimi temami, uienci pa so sami
predlagali 5e vrednoto solidarnost. Tako so temeljne vrednote, zapisane v vzgojnem natrtu:
odgovornost, samostojnost in solidarnost. Naitela je v!'ste vz6o.inih dejavnosti, vzgojne
postopke in ukrepe ter naStela oblike sodelovanja s Solo (pogovorne ure, roditeljski sestanki,
predavanja za starSe, neformalna sredanja, proslave, prireditve tcr seie Sveta stariev in Sveta
Sole).

Po zakljuiku predstavitve dokumenta

je prisotne prosila za rrorebitne pobude in vpra5anja.

Vpraianj ni bilo. Z dvigom rok.je bil soglasno sprejet
Sklep 6/2: Svet Sole potrdi Vztojni

nairt

OS

Toneta iufarja Maribor.

I
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Seja Sveta Sole se
K 6.

je nadaljevala

s 6.

todko dnevnega reda.

toiki

Predstavitev in obravnava Razvojnega nairta Osnovne Sole Toneta eufarja Maribor
Predsednica Sveta 5ole, Aleksandra Mirkanovii, se je svetovalni delavki Urlki Bertoncelj
zahvalila za predstavitev Vzgojnega nairta ter besedo predala ravnateljici, ki je predstavila
Razvojn i n aart.
Ravnateljica je na zailetku predstavitve povedala, da je Razvojni

nairt dokument, ki se sestavi
za obdobje petih let. V njem so zaartane prednostne naloge na pedago5kem in vzgojnem
podrotju ter na podroiju urejanja Solskega prostora.
Za urejanje in posodobitev Solskega prostora so podane smernice razvoja po posameznih
letih. Nekatere dejavnosti so vpisane vefkrat, za vei posameznih let, saj ni moino natandno
zagotoviti, kdaj se bo neka dejavnost v celoti izvedla oz. zakljuiila. Ravnateljica je povedala,
da se bo ves das trudila, da se nairtovane stvari izvedejo, zadala pa si je prednostno nalogo,
da se na Soli zamenjajo stara okna. Na zunanjih Solskih povrSinah se nairtuje zasaditev
drevesnih vrst ter razsiritev iolskega vrta. Realizirana bo tudi kolesarnica s popravljalnico
koles, ki bo zaiivela v sklopu pouka TlT. Veiji nairtovani projekt je tudi razsiritev in
posodobitev uiilnice na prostem ter ureditev enosmernega prometa v okolici 5ole.

temo enosmerne ceste v okolici Sole je med prisotnimi stekla obiirna debata. Predstavniki
Sveta starsev so povedali, da v prometnih konicah, ko po uience pride najved starieu zelo
pogosto nastane velik kaos. Vozniki parkirajo aWomobile ob cesti pred 5olo, zato na cesti ni
dovolj prostora, da bi se sreiala dva avtomobila. Med vozniki zato dnevno nastaja velika
nestrpnost in verbalni obraiuni. Zaradi velike gneie ter nezmoinosti za umik prevoznih
sredstev so vozniki velikokrat neprevidni in hitro spregledajo razigrane uEence. Udenci prav
tako zaradi parkiranih vozil na ploinikih ne morejo varno pe5aditi.
Na

Predstavnica Sveta sole, gospa Karolina Leber, je povedala, da Mestna aetrt pripravlja S-letni
nadrt, v katerega je bila ie vkljuiena ureditev enosmerne ceste na tem obmodju, Realizacije
ali vsal odgovora, kdaj naj bi se naart zaiel udejanjati, pa ni.

Gospod Robert Moinik, predstavnik Sveta Sole in Sveta stariev je predlagal, da bi v
nadrtovanje ureditve enosmernega prometa lahko vkljuiili Fakulteto za promet, ki bi naredila
idejno zasnovo ureditve cestisaa. ldeja je bila med alani Sveta Sole in Sveta starsev zelo dobro
sprejeta.
elani Sveta starlev so predlagali ustanovitev skupine, v katero bi se povezalo nekaj stariev ki
bi aktivno sodelovali pri ureditvi te problematike. Predlagali so tudi seznanitev problematike
m ed ijem.

je bil podan predlog, da se spre.lme sklep Sveta Sole in sklep Sveta stariev o
seznanitvi in zahtevi, da Mestna obiina Maribor zaradi varnosti udencev uredi enosmerni
promet na Zrkovski cesti pred iolo.
Fo obseini debati
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Z dvigom rok

je bil soglasno sprejet

Sklep 7/2: Svet Sole zaradi varnosti uEencev sprejme sklep, na podlagi katerega poda vlogo

na Mestno obEino Maribor za ureditev enosmernega prometa na Zrkovski cesti pred
Osnovno 5olo Toneta eufarja Maribor.

Ravnateljica je po koniani debati na temo ureditve cestnega prometa nadal.jevala s
predstavitvijo Razvojnega nairta. Poleg urejanja iolskega prostora je predstavila 5e smernice
na pedagoikem in vzgojnem podrofju ter na podrodju vodenja.
Prisotne na seji je pozvala, da zastavijo morebitna .ipraianja ali podajo pobude. Vpralanj in
pobud ni bilo. Z dvigom rok je bil soglasno sprejet
Sklep 8/2: Svet Sole

potrdi Razvojni nairt Osnovne 5ole Toneta eufarja Maribor 202l-2026,

dlani Sveta stariev, ki so bili zaradi obravnavanja skupnih dokumentov prisotni na seji, so
sejo zapustili. Sejo je zapustila tudi Urlka Bertoncelj, ki je predstavila Vzgojni naart iole. Sejo
so nadaljevali alani Sveta 5ole, ravnateljica ter pomoinik ravnateljice.
K 7.

toiki

Potrditev obravnavani h dokumentov,

je prevzela predsednica Sveta 5ole. Pod sedrno totko smo nadrtovali potrditev vseh
obravnavanih dokumentov. Ker pa srno vse dokumente s sklepi potrdili ie sproti, smo preili
Besedo

k nasled n.ii todki.
K 8.

toiki

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Sole z 21.4.2021 ter
seje 20.5.2021 in 3. 6.2O2t,

f. in 2. korespondenine

Predsednica sveta Sole je prebrala vse sklepe, ki so bili sprejeti na 1. seji Sveta Sole
korespondenini seji.
Z dvigom rok

2.

ter 1. in

2.

je bil soglasno potrjen

Sklep 9/2: Svet Sole potrdi zapisnik 1. seje Sveta 5ole
korespondentne sej€ 20. 5. 2021 in 3. 6. 2021,.
K 9.

ter f. in

z 21. 4.

2O2!

toiki

Razno.

je povedala, da so bile na 25. seji [\4estnega
sveta Mestne obdine Maribor sprejete spremembe Odlokov o ustanovitvi javnih vzgoJnoizobraievalnih zavodov - osnovnih 5ol na obmoiju Mestne obdine Maribor. Spremembe so
bile objavljene v Uradnem medobtinskem vestniku 5t. 20 z dne 2.4.9. 2027 in zadnejo veljati
Predsednica Sveta Sole, Aleksandra Mirkanovii,

15. dan po objavi v MUV (9. 10. 2021).
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Spremembe odlokov se nanaiajo na imenovanje tlanov sveta zavoda. V 46. ilenu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja je doloieno, da se svet iole lahko
konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen de akt o ustanovitvi
doloda drugade. V 22. dlenu veljavnih odlokov o ustanovitvi javnih osnovnih 50l v Mestni
obiini Maribor je v skladu s 46. ilenom ZOFVI doloieno, da se svet Sole lahko konstituira, ko
so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki (torej vseh 11 dlanov sveta Sole).

je bil predlog spremembe 22. ilena odlokov in sicer v smislu, da se Svet Sole lahko
konstituira ie, ko je imenovanih oziroma izvoljenih veiina ilanov Sveta Sole in se je iztekel
Podan

mandat svetu prej5njega sveta. V 22. in 23. Elenu veljavnih odlokov o ustanovitvi osnovnih 5ol
.je doloteno, da konstitutivno (prvo) sejo novega Sveta Sole skliie dotedanji predsednik Sveta
iole. S predlaganimi spremembami pa konstitutivne seje ne sklicuje vea predsednik
dotedanjega sveta 5ole, temvei je dolinost ravnatelja, da naslednji dan po izteku mandata
prejinjega Sveta sklide konstitutivno sejo, de so izpolnjeni pogoji za konstituiranje Sveta iole
(opredeljenih v istem dlenu), oziroma takoj, ko so ti pogoji izpolnjeni. V predlaganem 22.
tlenu se dodatno opredeli, da dlani Sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika
in njegovega namestnika.
Po seznanitvi Sveta Sole s spremembo odloka je ravnateljica povedala !e, da na !oli poteka
ved inipekcijskih nadzorov, ki jih skupaj z vsemi institucijami, ki so povezane s 5olo, reiujemo.
Ker smo vse predloge in pobude (predvsem glede prometne ureditve) reievali sproti. novih
pobud ved ni bilo. Prav tako ni bilo vef nobenega vpraianja.
Predsednica Sveta 5ole, Aleksandra Mirkanovid, se je vsem prisotnim zahvalila za navzoinost

in sodelovanje.
Seja Sveta Sole

Zapisala:
Natalija Forjan

je bila zakljudena ob 19.45.

Predsed nica Sveta iole:
Aleksandra Mirkanovii, prof.

A. h^i,"-r'*l

7

