oS Ivana Cankarja
Loica 1
1360 Vrhnika

ZAPISNIK

2.

sestanka svETA STARSEV Os IVAN.I CAXrrq.nJA VRHNILA,
ki j€ bil v torek, 22. 11. 2011, ob 17.00
v vetnamcnskem prostdru Sole na LoSci 1

Predsednik Sveta staliev, gospod Bojan Kovad. je pozdravil vse navzoie in pridel z

dnevnim redom:

1.

2.
3.

Pregled zapisnika zadnjega sestanka Svcta staricv.
Solska prehrana.
Razno.

Lista s podpisi p sotnih dlanov sestankaje priloga arhivskemu izvodu zapisnika.
Opravideno odsotni na sestanku Sveta starsev so bili: gospod Sebasdan Trajkovski, gospa
Mateja Oven, gospa Mojca Margon in gospa Ana Madja Svajger, odsotni so bili ie gospod
Borut Groiiiar, gospod Jemej Mrzelj, gospa Uria Mo1k, gospod Sebastjan Gruiovnik, gospa
Tanja Popit, gospa Romana Mirtia in gospa Amela Beifuevi6. Vsi ostali predstavniki ozircma
njihovi namestniki so bili prisotni.

seslankt Steta slariev,
Predsednik, gospod Bojan Kovad, je na katko predstavil zapisnik zadnjega sestanka Sveta
staiSev in pregledal sklepe. Prisotni ilani Sveta starSev nanj niso imeli pripomb.
1. Pregled zapisnika zadnjega

SI<LEP: Zapisnik 1. sestanka Sveta stariev v letoinjem Solskem l€tu z dne 28. 9. 2011 se
Y zapisani obliki potrdi.

prehrana
Gospa rawateljica, mag. Polonca Surca Gerdina, je na zadnjem sestanl:u Sveta starsev v
lanskem Solskem letu povabila starie, naj na Solski spletni strani izpolnijo vpraSalnik glede
Solske prehrane, udenci pa so ga izpolnjevali v ioii. Aralizo naj bi predstavili Ze na 1.
sestantu v mesecu septembm, a smo ga glede na tedanji zelo obsezen dnevni rcd prestavili.
Gospa ravnateljica je povedala, da je bil odziv starSev pod pridakovanji, odgovori na
vprasanja !a zelo razlidni. Ponekod se je vidclo, da so v bistyu odgova{ali otrcci, kajti starsi
lahko le od niih dobiio idormacije, kakina je hrana. Organizato{i prehrane in vodstvo Sole se
zavzemajo za dim bolj zdrave in pestre obroke, veliko zelenjave in sadja, mleinih izdelkov in
dmega kruha. Vsake toliko pa je na jedilniku tudi pica, hot dog, pomfri, .. ., da so zadovolj ene
tudi Zelje uiencev. Starsi so predlagali, nai bodo pri kosilujedi predstavljene slikovno in to
baMro, kajti to bi otoke mogode pdtegnilo in bi hrano vsaj poskusili.
2. Solska

t-

Vpraialnlk, sicer rekoliko drugaien, so izpolnjevali v ioli tudi uienci. Odgovori otrok so v
nasprotju z odgovod stariev. Ugotai'lja se. da udenci, predvsem 5 in 6 razred, premalo
pijejo
V'ioli se pripravijaio obroki za vei kot 800 otok in zelo tezko je vscm Zeijam ugoditi'
Potreben je kompromis rr ed ieljami otrok in zdravo hrano. SlarSe prosimo. da lam napiiejo
.uoje pr.,1loge za obloke, naj bodo naii zavezniki in otroke spodbu.jajo k pitju. Za naslednje
:olsto teto;ekated stalii prcdlagajo naj bodo pryi roditeljski sestanki na temo )Kuhanje
hranc v iolski kuhinji<r.
Raz o
Predsednik Sveta stariev, gospod Bojan Kovad je povedal, daje dobil vabilo od Aktiva sl'etov
stariev norranjskih osnovn-ih iol oziroma skrajSano ASSNOS' da se jim pddrliimo Prav tako

3,

vabilo priSlo tudi iz Altiva svetov stariev ljubljanskih osnovnih iol Glede na nai
je ie-.ved sosednjih So1'
leografski poloZaj bi se bilo bolje prikljuditi k ASSNOS' kjer
F.eistavn;ti starSev bodo v okviru aktiva lahko bolje zastopali svoje predloge in kot skupina
bodo verjetno tudl vei dosegli. StarSi so se strinjali, da pdstopijo k Aktilu svetov sta*ev
notranjskih osnovnih iol in zato je biio potrebno izvoliti predstavnika naiega Sveta stariel in
je bi1 gospod
njegovega namestnika, da se bosta udele2evala skupnega sestanka. Predlagan
fovaO Bojan, namestnik pa gospod Gombad Franc. Kandidata sta se striniala, da bosta
zastopala naie starle, pral tako soju tudi vsi prisotni predstavniki starSev soglasno podprli'

je

Gospocl Ulebec

je povedal, da bo Obrtno podjetniika zbomica VrhIika na njegov predlog

sohnancirala dneve'dejavnosti za socialno najboll ogroiene otroke. Sola bo pripravila seznam
raence\. ki so r! pomoii .lajbo. polrebni
BliZamo se lpisu udencev 9. razreda v srednje iole in Obfino podjetniSka zbomica Vrhnika
2e1i udencem 9. razreda pred vpisom predstaviti poklice' katere se lahko izudijo z rpisom in
iolanjem na poklicni !o1i. Starsi so bili mnenja, da sc vse preved otrok, tudi tisti -" slabSim
udnim uspehom, vpile na gimnazije, ker menijo, da jim tcko pozneje v Zivljenju ne bo
potrebno delati.

Predsednik Sveta starsev. gospod Bojan Kovad, se je navzoEim predstavnikom Sveta star'ev
vsem ostalim prisotnim zahvalil za udeleibo, povedal, da bo naslednji sestanek skiical po
potrebi, de ne prej bo v mesecu maju 2012 in zaktudil s sestalftom ob 18 30 uri'

il

Predsednik Sveta stadev:
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