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Stevilka dokumenta : 2-2tl 22

Datum:25.2.2022
ZAPISNIK

2. redne seje Sveta zavoda Osnovne Sole Milke Sobar - Nata5e ernomelj, ki je potekala v
ietrtek, 24.2.2022, ob L8:00, v veinamenskem prostoru Osnovne Sole Milke Sobar - Nata5e
ernomelj
Prisotni: glej prilogo

Odsotni: Maja Matko Kambid, Joie Vr5daj

DNEVNI RED:
L. pregled in potrditev dnevnega reda,
2. obravnava in potrditev zapisnika f . izredne seje sveta zavoda,
3. samoevalvacija dela na daljavo O5 Vl5ru v Solskem letu 2OZL/2022,

4. obravnava Letnega porodila za leto 202L,
5. predstavitev nadrtov investicij v letu 2022,
5. predlogi in pobude,
7. doloditev delovne uspeinosti ravnatelja.
Vabljeni:

tvt5l,
2. ravnatelj OS MSN, g. Matjai Barii,
1. dlanisveta zavoda O5

3. raiunoVodkinja, ga. Tanja Stara5inii,
4. ga. Mateja Svegelj.
Seja se je pridela ob 18.00.
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Predsednica D. B. je navzode pozdravila in se jim zahvalila, da so se je udeleiili. Predstavila je
dnevni red. Predsednica je dnevnemu redu dodala 5e todko lmenovanje komisije za izvedbo
predhodnega postopka, ki pripravlja pregled prijav na razpis za imenovanje ravnatelja,

pripravo vlog in pridobitev potrebnih mnenj pred odlodanjem o izbiri med kandidati in
imenovanjem.
t 12: Predlagani

K

toiki

dnevni red je soglasno sprejet.

2

Predsednica sveta je obnovila zapisnik prve seje in pregledano je bilo uresnidevanje sklepov.
Sklep 6. toike prejinje seje se ni izvriil, saj ni priSlo do sestanka s predstavnikitreh obdin.
Sestanek je

bil izveden z Zupanom Obdine ernomelj.

212; Prisotni ilani Sveta zavoda O5 fU5ru so soglasno sprejeli sklepe zapisnika prei5nie seje.
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Samoevalvacijo dela na daljavo predstavi zaposlena M. 5. Predstavila je potek, analizo in
kon6ne rezultate raziskave Samoevalvacija - delo na daljavo, ki je bila izvedena med

strokovnimi delavci 5ole.
Raziskava

je

pokazala, da so zaposleni pri delu na daljavo najved uporabljali radunalnik,

kamere, televizijo in diktafon.

Najvei izzivov pri pouku na daljavo so predstavljali dostop udencev do tehnologije,
vkljudevanje udencev iz socialno prikraj5anih druiin, spodbujanje uiencev k sodelovanju,
ohranjanje dobre motivacije in zanimanja, priprava vsebin, dodatna obremenitev in stres pri
delu od doma.
Najved teZav pri izvajanju dela na daljavo so imeli uditelji pri komunikaciji z uienci, saj so bili

nekateri neodzivni in imeli teiave s signalom. Veliko teZavo je predstavljal tudi dostop do IKT
pri uiencih, kljub temu da je Sola omogodila uporabo radunalnikov vsem udencem. Posledidno
so bile teiave tudi pri obravnavi snovi in pridobivanju povratnih informacij. V gospodinjstvih z
veE otroki sta bili velikokrat teiava tudi povezava in uporaba raiunalnika.
Kot pozitivne plati dela na daljavo so raziskovanci izpostavili vedjo prilagodljivost, obseino

paleto spletnih orodij in njihovo preprosto uporabo ter brezpladni dostop do portalov in
gradiv.
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Pri pouku na daljavo so sizaposleni najvedkrat pomagalis spletnimistranmi, seznamom gradiv

in virov, vzpostavitvijo stika s tistimi sodelavci, ki imajo ved izkuienj na podrodju dela

na

daljavo in Facebook skupinami.
Raziskava

je pokazala, da je bilobseg udne snovi manjii, kot bi bil pri delu v razredu. Pravtako

so bili udnicilji delno doseZeni.
Pri delu so

ufitelji uporabljali aplikacijo Padlet, pridemer je bila vedina

pregledna

in enostavna za uporabo ter lahko dostopna za ostale, ki niso del

z njo zadovoljna,

sajje

procesa

poudevanja na daljavo. 78 % zaposlenih je mnenja, da poutevanje na daljavo za udence O5

s

prilagojenim programom ni primerno, ker niosebnega stika, ni neposredne pomodi uditelja,
primanjkuje individualne obravnave, potrebna je pogosta prisotnost stariev. Mnenja so, da se
dolodenih ve5din ne da pouievati na daljavo (predvsem v PPVI). Pri nekaterih se je pouievanje
na daljavo izkazalo kot uspeino, saj gre za uienje brez motedih dejavnikov (doma ni so5olcev),

urnik je lahko bolj fleksibilen in udenci so boljspro5deniv domadem okolju.
Na podlagi rezultatov je skupina podala nekaj predlogov za izboljiave:

opremiti uience z znanji

za uporabo lKT, pridobiti konkretne povratne informacije o delu, predvsem od u|encev
Romov, ved sodelovanja in povezovanja med uaitelji, bolj todno postaviti urnik ter pripraviti

ved lastnih video posnetkov kot udnih pripomodkov. Predloge za izboljiavo so uditelji ie
uporabiliv letoinjem Solskem letu, ko so morali posamezni oddelkiv karanteno.

312:vsi prisotni so biliseznanjenis podatki in analizo samoevatvacUe.
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Ravnateljje predstavil Letno porotilo za leto 2O2L.Stevilo udencev je podobno lanskoletnemu,

in sicer pribliZno 70 (Stevilo vsakoletno naraida). Pri tem se zmanj5uje 5tevilo udencev v
programu NIS in poveduje 5tevilo udencev v programu PPVI, katerih Stevilo je odvisno tudi od
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sprejemov v VDC. Realizacija pouka je bila v skladu s predpisi. Obisk pouka brez Romov je bil
nad 80 %. Manj5ije bil odstotek obiskovanja pouka, tudi zaradi udencev, ki imajo razlidne

bolezni in so poslediino vedkrat odsotni. Utni uspeh je bil skora j

LOO

%, realizacija pouka je

bila povsod nad 95 %.

Mobilna sluiba je izvaja t62 ur tedensko po vseh 05 v Beli krajini in v vrtcih. Del uiiteljev zato

ni bil na matiini 5oli, ampak po vseh ostalih 5olah, kar je predstavljalo dodaten izziv pri
realizaciji.

Velik poudarek je bil na raziirjenem programu, a so bile te dejavnosti zaradi epidemije
okrnjene. Vsi planirani dnevi dejavnosti so bili kakovostno izvedeni. Solski parlament se je
udeleZil obiinskega parlamenta na temo Moja poklicna prihodnost. Uienec T. T. je bil izbran,
da je Solo zastopal na regijskem parlamentu v Novem mestu. Dopolnilni in dodatni pouk sta

potekala v skladu z zakonom. lmeli smo L7 interesnih dejavnosti, vsak izmed udencev je
obiskoval vsaj eno, ki pa so bile zaradi epidemiolo5kih razmer okrnjene. Sodelovali smo na
glasbeni reviji, z video posnetkom, ki

je bil narejen v lokalnem okolju in s sodelovanjem

lokalnega glasbenika.
Prav tako so bila. zaradi epidemije okrnjena Solska' tekmovanja. lzvedeno

je bilo tekmovanje

Ra[unanje je igra, kjer so udenci prejeli 6 priznanj, drZavno tekmovanje pa ni bilo izvedeno.
Ravnatelj

je predstavil natedaje in nastope, dobili smo priznanja v konkurenci rednih

5ol'

Povedalje o posebnih doseikih, kjer so dobili nagrade razlidni udenci. Ravnatelj je predstavil

tudi piolekte, mednarodno sodetovanje je matce zamrlo.
Na Solije bil velik poudarek na izobraievanju zaposlenih. 6 izobraievanjje bilo organiziranih

za vse zaposlene. Strokovni delavci so izvedli nekaj predavanja za zunanje institucije, med

drugim tudi URI Soda. Dve uiiteljici sta bili dlanici skupine za posodabljanje udnih nairtov

O!pp. Sodelovanje s starii
predstavljalo sodelovanje

s

je

za

potekalo individualno, preko razrednikov, nekaj teZav je

starSiuiencev Romov. Zadnji roditeljskisestanek je odpadelzaradi

epidemioloikih razmer.
Sola

je sodelovala z razlidnimi institucijami v

svojem okolju. Preko Projekta dodatnega

usposabljanja (PDU)je Sola nakupila veliko pripomodkov, opremila kuhinjo z elementi' N. A'
pove, da je to oblika neformalnega izobraZevanja, ki se ga uEenci zelo veselijo, ieprav delajo
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podobne stvari kot pri drugih predmetih, veliko so delali na vrtu, manj so sodelovali z obrtniki.
Soodali so se s stigmo okolja, z omejitvami pri samih udencih.

Ravnateljje v sliki predstavil nekaj dogodkov, ki so se prejinje leto odvili na Soli (Kuh'na pa to,
S-factor, tek olimpijske bakle, druienje s konji, ki ga je financiralo Soiitje ipd.).
Prisotni niso imeli vpraianj.

Raiunovodkinja T. S. je predstavila radunovodsko porodilo. Leto 2O2t je bilo zakljuieno
preseZkom prihodkov (1788,81 €). Prihodki so

s

bili_%vi5ji kotv letu 2020. Celotni odhodki

so bili za 23,28 % viiii kot v preteklem letu. Najvedji deleZ prihodkov so predstavljali prihodki
iz M|ZS (76,36 Yo\,15,8 % Obiina ernomelj, O,47 % pDU,2,87 % (SOUS), L,46 % druge obdine

(Koievje, Semid, Metlika), L,56% star5i, donacije, play attention, papir, shema sadja, TSZ,0,89
o/oVrtec ernomelj, O,5g % drugi prihodki (OS Vinica,
Vrtec Metlika, 05 Semid).

V preteklem letu je iola zbrala 8337,97 € donacij. Donacije so bile za nakup didaktiinih
pripomodkov, izvedbo projekta S-factor, drZavnega tekmovanja v badmintonu. Dobili smo kar
nekaj materialnih donacij (Zavod za kulturo Bled

-

izlet na Bled).

Ravnatelj pove, da nimamo Sportne dvorane in kuhinje, s dimer bi lahko imeli lastna sredstva.
C. A.

pohvali delo zaposlenih.

PreseZek denarja se bo namenil nakupu didaktidnih pripomodkov, kar svet soglasno potrdi.

312:Vsi prisotniso potrdili Letno poroEilo za leto 2021.
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Ravnatelj je predstavil zadrtane investicije za leto 2022. Obdini ernomelj je bil 25. L1.. 2O2I

predstavljen semafor potrebnih investicij. Pri pogovoru so sodelovali direktorica Obdinske
Uprave in nekaj zaposlenih, iupan, ravnatelj, predsednica sveta in predstavnik stariev J. V.
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Obdina je predlagani semafor spremenila po svojih ieljah. Nujna je bila potka do 5ole. Prvi

dogovorjeni datum je bil do konca novembra, potem do konca decembra, do danes potka 5e
ni dokondana. Cena projekta potke znaia 60 000 €. Potko so ie popravljali, ker so bili ovinki
preozki in z invalidskim vozidkom ni bilo mogode ustrezno speljati poti.
L5. 2. je Sola morala preseliti udence na novo lokacijo (Majer), saj naj bi se pridelo delati
naslednji dan, kar se ni zgodilo. Tudi varnostni nadrt za izvedbo del je dobil ravnatelj v vpogled

pred dobrim tednom. Za obnovo 1. nadstropja in sanitarij je bilo predvidenih 5 mesecev, v
varnostnem naErtu je 8 mesecev. Sanacija se je zamaknila, zato dela ne bodo kondana do 30.

9.2022.
Obdina

je za oprerno ponudila 20 000 €, kar ne zadostuje za opremo 6 uiilnic, kabinetov in

udnega stanovanja. Povpreina oprema uiilnice je 7000 €. V to ceno je vkljuiena tudi ureditev

4 kabinetov na 5oli.
Na povezovalnem hodniku manjka ograja, kar naj bi se uredilo, stroiek je 4000 €. Prav tako bi

morala biti ie urejena elektridna napeljava na matitni Soli, ki pa se bo sanirala v letoinjem letu.

Ker gre za sanacijo stavbe, bi moralo biti vkljudeno tudi dvigalo in prezradevanje, ki ju v

projektu sanacije ni. Ravnatelj je kot obdinski svetnik postavil vpra5anje, kako je moino, da
tega projektna dokumentacija ne zajema.
V obdobju 2025-2030 je v nadrtu razSiritev jedilnice in ureditev izhodov iz pritlidnih udilnic,

tesar razrediv 1. triadi naie osnovne Sole nimajo in predstavlja krSitev zakona. V nadaljevanju
bi sledil nakup sosednje parcele in ureditev igral. V obdobju 2025-2030 bi sledila 5e statiina

ureditev 2. in 3. nadstropja dijaikega doma ter dvigalo, dokonina ureditev Sole pa do leta
2035.
Za ostala dela se ob[ina ni Easovno opredelila (odstranitev antene, preplastitev obradaliSda

pred O5). Glede Stevila dodeljenih ur telovadbe v Sporti dvorani je odgovor obiine, da naj se
dogovorita ravnatelja med sabo.

e. 5. je vpraiat ali lahko pri obnovi oz. sanaciji pomaga 5e kdo drug, npr. MIZS. Ravnatelj
odgovarja, da MlZS ne posega v investicije, iz njihove strani pa je pri5el odgovor, da je dvigalo

potrebno narediti.
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B. 5. meni, da je potrebno narediti pritisk na vodilne. Mogoie preko medijev, tudi s strani
star5ev.

Ravnatelj meni, da bodo predvsem starSi morali stopiti skupaj. lnvestira se v ostale projekte
po obiini, hkrati pa ni za osnovne stvari na Soli (igrala, dvigalo). Pozove Svet zavoda, da naj se

odloii in opredeli glede tega, kako bomo
B. 5. predlaga, da se s

5li naprej.

problematiko seznani starie, sklide Zupane pred starSe in se zadevo

objavi v medije, saj je semafor disto drugaden, kot je bil opredeljen in poslan kot predlog na

obiino.
Ravnatelj pove, da kolikor je seznanjen, imajo dlani sveta, ki so predstavniki obiine, navodilo,
da povedo, kaj se je dogajalo na sestankih sveta.
C. A. pojasni, da

morajo doloiene osebe na obdini obvestiti, da je seja Sveta zavoda in poslati

dnevni red. Obdina mora pregledati dnevni red in na podlagi tega podati predstavnikom v Svet
zavoda navodila. Za dana5njo sejo ni bilo nobenih navodil. Gospa je vso dokumentacijo poslala,
a konkretnih informacij nazaj ni dobila.

Ravnatelj pojasni, da iupan trdi, da antena ni ovira, hkrati pa si ne upajo na novozgrajenivrtec

dati sondne elektrarne, ker se bojijo, da se bodo starSi pritoZili. Ravnatelj je v torek poslal
vpraSanje na Obtino, kaj so naredili v primeru antene na dija5kem domu in do danes 5e ni dobil

odgovora. B. 5. zanima, kdo je lastnik antene. Ravnatelj pojasni, da tega podatka na Obiini ne

povedo. D. B. pojasni, da je na sestanku, ki so ga imeli z obtino, 5lo za nekonstruktivno
komunikacijo, agresiven pristop, oditanja

o

izmiSljevanju. Hkrati pa, ko so Zeleli pridobiti

informacije, jih niso oz. so jih dobili prepozno. B. 5. pove, da je bilo glede potke s strani obdine
vse predstavljeno pred starii.

Ravnatelj pove, da je najvetji problem potke ograja, obdina je odgovorila, da naj se udenci

driijo desno. Potka je na enem delu tudi prestrma. J. 5. pove, da so med samo izvedbo
opozarjali, da je potka prestrma in so v ovinkih popravljali.
C. A. zanima kdo

f,]
w

je odgovoren za to.
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J. 5. pove, da

tudi table ni bilo, ki bi oznaievala, da gre za gradbiSde.

C. A. se

strinja, da je pri

gradbenih delih potrebno imeti tablo.
N. R. meni, da je tak5en odnos

obiine na vseh nivojih delovanja. Ravnatelj se strinja, a poudari,

da moramo biti pri tem obdutljivi, saj gre za otroke s posebnimi potrebami. Ker bomo Solsko
knjiZnico selili v druge prostore, so se na obdini spra5evali, ie je prostore res potrebno pobeliti.

Zeleli smo itiv projekte skupaj z obiino, a nismo bilivkljudeniv projektno skupino. Kasneje, ko
smo bili uspeini na vei projektih, so nas vabili zraven, ker znamo delati s projekti. Ravnatelj

predstavi, pod kakinimi pogoji bi lahko ponovno odprli Dija5ki dom in imeli uience v njem,

a

obEina ideji ni naklonjena. J. B. meni, da ima ravnatelj dobre ideje, ki pa v lokalni skupnosti ne

morejo zaZiveti, saj je skupnost preved zaprta. Ne dojemajo, odpreti jim je potrebno oii.
Ravnatelj se spra5uje na kakien nadin bi bilo to moZno.
B. 5.

meni, da je potrebno nastopiti bolj agresivno, potrebno je iti v medije, lokalno. C. A. pravi,

da lokalno ne bo dovolj, potrebno bo itiSirie. B. 5. zakljuii, da se bodo morali starii dogovoriti
med seboj, kaj Zelijo. C. A. pa pove, da bo potrebno izbratitudi nekoga izmed stariev, ki se bo
pri pravljen izpostaviti.

Predsednica Sveta pozove, da nadaljujemo s predlaganim vrstnim redom.

Svet zavoda se ne strinja s predlaganim semaforjem investicijskih del, ker je iasovni okvir
preSirok in je sam semafor prevei ohlapen.

ter

Svet starSev bo sklical sestanek

predlagano problematiko predstavil vsem trem

iupanom.
5/2: Vsi prisotni so bili seznanjeni
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tekoiimi natrti investicij v letu 2022.

6

B. 5. spraSuje, ali bo zadel zopet delovati gorniSki kroZek, saj

je dobro, da so udenci zunaj in

koristno porabijo das. Ravnatelj pojasni, da mentor gorniSkega kroZka letos ne more izvajati,
ker nima iasa, da pa se bo poskuialo najti drugega mentorja. V kolikor bo 5e dovolj snega,
bodo udenci ili 5e na smudanje.
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IKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNUA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLAOA.

- Nata5e ernomelj
Kurirska steza 8, Sl-8340 ernomelj
tel: -385-(0)7 l3o 61 7 40
os-msn-crnomel i@quest.a rnes.si

05 Milke Sobar

**ttre ttfr

kulturnaSola

http://www.osmsn.si/
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Ravnatelj je predstavil svojo delovno uspesnost.

712: Svet zavoda je soglasno sprejel naslednjo oceno delovne uspeinosti ravnatelja:

Realizacija obsega programa: 25

%o

Kakovost izvedbe: 35 %
Razvojna naravnanost Sole: 35 %

Zagotavljanje material nih pogojev : 5 Yo

8/2: Svet zavoda je doloEil, da za redno delovno uspesnost ravnatelja nameni 5 % letne
mase osnovne

K

plaie ravnatelja.

toEki 8

Predsednica sveta pove, da potrebuje 5e 2 prostovoljca iz Sveta za pripravo dokumentacije
za razpis ravnatelja. Javita se N. M. in K. Z. 5.

9/2: Svet soglasno potrdi prostovoljca.

Seja

je zakljudena ob 19.42.
Zapisnikarica:

r

Klavdija Zalec Stre kelj
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Dijana Brinac
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NALoZBo SoFTNANcTRATA REpUBLtKA SLovENUA lN EVRopSKA UNUA rz EVRoPSKEGA SoCTALNEGA sKLAoA.

