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ZAPISNIK

1. seje Sveta stariev Dija5kega doma Beiigrad za 5ol. leto 2022123,3.LO.2O22

Prisotni: Nataia Erjavec (ravnateljica DDB), starii: Andreja Ko5merl, Stanislav PrimoZid, lngrid

Prezelj Mar, Klemen Babid, Marinka Petrc, Nataia Vampelj Suhadolnik, Peter Mele, Ziva

Strnad, Alenka Pahor Zvanut, Alenka Mazzoni

DNEVNI RED:

Predstavitev dlanov Sveta star5ev.

lzvolitev predsednika Sveta star5ev.

Pregled poslovnika delovanja Sveta starSev.

Pregled zad njega zapisnika.

lzvolitev dodatnega dlana, predstavnika Sveta starSev v Svetu zavoda

Obravnava Porodila Letnega delovnega nadrta za i.l. 2O2L12022.

Obravnava nadrta Letnega delovnega nairta za 5.1. 202212023.

Aktualni dogodki.

Pobude ideje.

Razno.

Sestanek je potekal preko aplikacije ZOOM s pridetkom ob 17.00 uri.

Ga. Nata5a Erjavec, ravnateljica Zavoda Dija5ki dom BeZigrad (v nadaljevanju DDB) prosi

prisotne star5e za pripravo zapisnika 1. seje Sveta stariev DDB v Solskem letu 2022/2023.2a

zapisnidarko se javi Alenka Pahor Zvanut.

Ravnateljica DDB ugotovi prisotnost dlanov Sveta starSev in sklepdnost seje Sveta starSev.

elani Sveta starSev potrdijo predlagani dnevni red 1. seje Sveta stariev za 5ol. leto 2022/23.

Ad. 1. Predstavitev ilanov Sveta stariev.

Vsi zbrani starSi se posamidno na kratko predstavijo. Vedina star5ev je izrekla pohvale o delu

DDB in o dobrem podutju njihovih otrok tekom bivanja v DDB.

Ad. 2. lzvolitev predsednika Sveta stariev.

Ravnateljica DDB predstavi potek izvolitve predsednika in namestnika predsednika Sveta

star5ev, skladno s 4. dlenom Poslovnika Sveta star5ev DDB, s pojasnilom, da je dosedanjemu

vodstvu potekel mandat, zaradi zakljudka bivanja njunih otrok v DDB.

Ravnateljica DDB pojasni, da sejo sveta vodi ravnateljica, dokler ni imenovan predsednik Sveta

star5ev. Obidajno se sklide dva sestanka na leto. Predsednik podpiSe zapisnik seje in tudi vabilo
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na nasrednjo sejo ter ima druge zadorzitve skradno s posrovnikom sveta starsev DDB. Lahko se

uporabi tudi elektronski PodPis'

Ravnateljica DDB pojasni nekaj pravilglede glasovanja' Prosi' da se prisotni opredelijo do

dveh moinosti: tajnega glasovanja ali glasovanje z dvigom rok' Glede na to' da poteka L' seja

sveta stariev virtualno na Zoomu, se soglasno dogovorimo, da bomo glasovalijavno z

dvigom rok.

Ravnateljica DDB v nadaljevanju prosi, da se javi kandidat za predsednika sveta star5ev'

Ravnaterjica DDB pojasni, da pomaga predsedniku pri administrativnih opravirih, korikor se Ie

da.

Za kandidaturo se oPredelita:

- Predsednikl sveta star5ev: ga'iiva Strnad in

- Namestnik predsednika Sveta stariev: g' Stane PrimoZid'

lzvede se javno glasovanje z dvigom rokom' oba kandidata so soglasno potrdilivsi prisotni

starii.

sKLEP: Na podlagi dejstva, da smo izvolili predsednika sveta starSev in namestnika

predsednika sveta starSev DDB, ter predloienega letnega poroEila ravnateliice DDB

ter zapiskih vzgoiiteljev vzgojnih skupin, se po izvedenih imenovanjih v Svet star5ev'

spreime konstituiran Svet starSev DDB'

Ad.3. Pregled poslovnika delovania Sveta stariev'

predstavi se celoten poslovnik delovanja sveta starSev in se ga ob predstavitvi deli na zaslonu'

predstavrjeni so doroieni poudarki posrovnika, ki so za 6rane sveta starsev pomembni (pravice

in dolznosti dlanov, nadini sklica seje sveta starsev, potek seje' imenovanje komisij'

sodelovanje sveta starSev z drugimi organi zavoda "')' Komentarjev alivprasanjs strani dlanov

Sveta stariev ni.

Ad.4. Pregted zadnjega zapisnika'

Zapisnik je pregledan' Pripomb na zapisnik ni'

Ad. 5. lzvolitev dodatnega Elana, predstavnika sveta starsev v Svetu zavoda'

predsednica sveta star5ev pozove 6rana sveta starSev, da se izredejo grede vkrjuEitve v Svet

zavoda DDB. Svet zavoda se sklide obidajno tri-krat letno' Mandat 6lana Zavoda DDB je 4 leta

Mandatdlanupotede,kodijakzakljudibivanjevDDBoz'najkasnejevdasutraianjamandata
6lanov trenutne sestave sveta

x v tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanaSajo na osebe in so zapisani v mo5ki slovnidni obliki, so uporabljeni

2kot nevtralni za ienski in moSki spol



Predlagana je ilanica Sveta stariev Alenka Pahor Zvanut, ki se s predlogom strinja. lzvede se

javno glasovanje z dvigom rok. Kandidatka je soglasno potrjena s strani vseh prisotnih ilanov

Sveta starSev DDB.

SKLEP: Za dodatnega predstavnika Sveta starSev DDB v Svet Zavoda DDB je izvoljena

Elanica Sveta star5ev DDB Alenka Pahor Zvanut.

Ad. 6. Obravnava Poroiila Letnega delovnega naErta za 5.1. 202112022.

Na predlog predsednice Sveta stariev DDB, ravnateljica DDB predstavi Poroiilo Letnega

delovnega nadrta za 5.1. 202L12022. Dokument se deli na zaslonu in se predstavi v celoti.

Podani so sledeii poudarki:

- situacija glede epidemije Covid-19, velikih izpadov ni bilo, so bile pa delne motnje

zaradi odsotnosti dijakov, kot tudi zaposleni (distilke, kuhinja). Zaposleni so bili

ustrezno nadome5deni za das odsotnosti zaradi bolezni. Delo je teklo tekofe;
- nabava opreme, preteino se investirajo iz lastnih sredstev- pridobljenih na trgu (izvaja

se dodatna trina dejavnost), s strani driave so prejeli moino investicijo v vrednosti

50.000 evrov za opremo (fitnes opreme, oder, opreme za dijake, za skupne prostore,

sesalce- pobuda s strani dijakov ... ),
- kadri: na strani 5. in 6. Porodila so predstavljena tudi izobraZevanja, daje se velik

poudarek na stalnem izobraZevanju,

- vizija: pripravljena je za 5 let, vsako leto pa so zastavljeni postopni koraki za vsako leto

sproti,
- najslabie se odzivamo na podrodje ekologije in varovanje okolja, zato se aktivnosti

nadaljujejo tudi v tem letu,

- porodilo svetovalne sluZbe: zelo aktiven strokovni sodelavec, zelo dobro opravlja svoje

strokovno delo- posebej predstavljeno bolj podrobno stanje,

- udni uspeh za lansko Solsko leto je bil 98,4o/o pozitiven, kar predstavlja zelo dober

rezultat,
- obravnavane teme v vzgojnih skupinah, lansko leto tudi virtualno,
- interesne dejavnosti- pester nabor prostofasnih dejavnosti,
- predstavitev sodelavcev zavoda, ki vodijo prostodasne dejavnosti pa tudi udna pomot

ter porodilo o izvedenih aktivnostih (nadstandardni program, ki je za dijake

brezplaten), projekt Unicef, DDB je dlan Erasmus + skupine, projekt Botrstvo, projekt

Tabor Bohinj,

- vzgojni ukrepi,
- predstavite raznih komisij in organov zavoda DDB,

- porodilo o turistidnitrZni dejavnosti- prihodek bo vloien v DDB. Zaposlenise zavedajo,

da je lepo urejen Dija5ki dom je uspe5na naloiba za dalj5i tas.

Vpraianj in komentarjev na predstavljeno Porodilo Letnega delovnega nadrta za 5.1. 202L122s

strani ilanov Sveta starSev ni bilo.
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Ad.7. Obravnava nairta Letnega delovnega nairta za 5.1. 202212023.

Na predlog predsednice Sveta stariev DDB, ravnateljica DDB predstavi pregled nadrta Letnega

delovnega nairta za 5.1. 2022/23. Ravnateljica DDB pojasni, da se po novi sistemizaciji v DDB

lahko odpre 1 dodatno zaposlitev za pomodnika ravnateljice. Odlodili so se, da zaposlijo

obstojedo zaposleno vzgojiteljico Mojca BekS za polovidni delovni 6as.

Na dana5nji dan ima DDB 395 zasedenih leZi5d (kapaciteta je  Oa). Povpraievanje po vpisu v

DDB je preseglo ponudbo za letoSnje 5olsko leto.

Podrobno se predstavi Letni delovni nadrt, ki se v celoti deli na zaslonu in se ga pregleda:

- predstavi se vizija za to Solsko leto,

- predstavi se statistiine podatke vkljudenih dijakov v DDB po posameznih srednjih

5olah,

- pogoji za uresnidevanje vizije: materialni, kadrovski pogoji (problemi s kadrom v

kuhinji), o problemih se obveida tako Ministrstvo za 5olstvo, znanost in izobraZevanje

ter nazadnje tudi novo Vlado RS,

- predstavitev formalnih sestavov DDB: dlani sveta Zavoda DDB, Svet starSev DDB,

Domska skupnost DDB, Domskisklad DDB, Komisije DDB,

- predstavitev Nairta dela svetovalne sluZbe in strokovnih aktivov (po stavbah A, B in C),

- predstavitev Nadrta dela celotnega vzgojiteljskega zbora,

- Predstavitev prostodasnih aktivnosti, v tem 5olskem letu so pridobili dva nova

strokovna sodelavca in s tem tudi novo ponudbo aktivnosti: ga. PodgrajSek in g.

Florjanc.

- Predvidoma 4.72.2022 roditeljski sestanek, z Boiidno trZnico: >BoZidka vsem<< in

predavanje za star5e (predvidoma dr. Mrgole). S prispevki se kupijo darila in podarijo

socialno-ogroZenim prvo5oldkom, ki se jih podeli na prireditvi, kijo organizira DDB.

- Prehrana- teZave z zakljudkom javnega narodila, predvsem zaradi povi5anja cen tudi od

40 do SO%io, kar zakonsko ni moino. Oskrbnina naj bi se celo znilala, ni pa izdelan

protokol, kdaj bomo prejeli subvencijo s strani driave. V tem primeru bo moral DDB

angaZirati vsaj 10.000 evrov na mesec, kar pa DDB ne bo mogel realizirati.

- Sodelovanje z drugimiSolami in ustanovami.

- Predstavitev razlidnih projektov, ki se izvajajo tekom 5olskega leta v DDB.

- Predvidene so investicije: nadgradnja stavbe C, sredstva naj bi prispevala drZava.

Projektna dokumentacija predstavlja stroiek DDB in se Ze pripravlja. Prihodnje leto je

predvidena gradnja od pomladi do jeseni. Potem pa se bodo lahko povedale kapacitete

DDB za 2vzgojni skupini.

- Obnova hodnikov- sredstev ni. Za prihodnje leto pa bodo za zadetek prenovili en

hodnik potem pa tudi druge (velja za stavbo A in stavbo B).

- Predvidena je hortikulturna obnova ob DDB.

- Predvidena je prenova recepcije.

- Predvidena je prenova ogrevalne infrastrukture v DDB- so na voljo drZavna sredstva

(energetska sanacija).
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Predstavitev Priloge

Vpra5anj in komentarjev na predstavljen Letni delovni nairt za i.l. 2022123 s strani dlanov

Sveta starSev ni bilo.

Ad. 8. Aktualni dogodki.

Ravnateljica DDB je aktualne dogodke predstavila ie v sklopu Letnega delovnega nadrta za

iol.l. 2O22/23. lzpostavi, da so Solsko leto zadeli v DDB uspe5no, dijaki se ie pridno u6ijo.

Covid-L9 ne dela preglavic za enkrat. Vzgojnih ukrepov 5e ni bilo.

V DDB so aktivnitudi v projektih Prostovoljstva, Filantropija. Sodelujejo z Domom

upokojencev Beiigrad.

elani Sveta stariev DDB na to todko niso imeli komentarjev.

Ad.9. Pobude ideje.

Pot todko 9. dnevnega reda ni bilo podanih nobenih pobud.

Ad. 10. Razno.

Starii izpostavijo nekaj vpra5anj:

Priznanje Obveznih izbirnih vsebin (OlV ure) za dijake gimnazij. Ali obstaja praksa v
DDB, da dijaki ki sodelujejo pri druZbeno koristnih aktivnostih (npr. delo v knjiZnici,

dasopis Cenzura ipd.) dobijo priznane ure in koga se kontaktira v zvezi s tem v DDB?

Ravnateljica DDB pojasni, da se izdajo potrdila. Uspeini dijaki lahko uveljavljajo te uri
tudi za izvedeno udno pomod do svojih sovrstnikov v DDB, ki so udno Sibkej5i.

Za potrdilo se dijakiobrnejo na vzgojitelja.

Opozorilo glede (ne)varnosti ploievinaste obrobe na vrtidku (predstavljeno v Porodilu

Letnega delovnega nadrta, na fotografiji). Naj se preveri, ali ni preostra, da ne bi pri5lo

do kakinih poSkodb.

Ravnateljica DDB se zahvali za pripombo in bo izvedla postopke, da se preveri in po

potrebi dodatno zaiditi obrobo, da bo zagotovljena varnost dijakov.

Ravnateljica DDB predlaga, da bi ilani Sveta stariev DDB posredovali preko vzgojitelja
vzgojne skupine katere predstavniki so, svoje elektronske naslove za namen

vzpostavitve kontakta stariev do njihovega predstavnika Sveta stariev.

SKLEP: Elektronski naslov ilana Sveta starSev je na voljo ostalim starlem dijakov v vzgojni
skupini, kijo zastopa. Starii lahko direktno kontaktirajo predstavnika stariev vzgojne
skupine neposredno. Star5e je potrebno poduiiti o tej moinosti. Vzgojitelji bodo
seznanieni s tem sklepom preko ravnateljice in jih poduEijo, da v kolikor imajo
kakrino koli vpra5anje, pobudo ali problem, lahko sporoiijo do predstavnika Elana

Sveta starsev. To je ena od moinosti. Obstajajo 5e vedno drugi kanali sporoianja, do
vzgojitelja, svetovalnega delavca ali ravnateljice o iemer jih bo ravnateljica v
seznanitvi tudi informirala.
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Sklep je bil soglasno sPrejet.

Predsednica sveta starSev postavi vprasanje ali se zapisnik sveta star5ev tudi poslje vsem

starsem? Ravnateljica DDB pojasni nekaj moinih nadinov po5iljanja do starsev, predlaga pa

da se objavi zapisnik javno na oglasni deski in tudi na spletni strani DDB'

predsednica sveta star5ev se je zahvalila za udelezbo vsem prisotnim na svetu star5ev DDB in

zakljudila sejo.

Seja Sveta stariev se je zakljudila ob L8.4L'

PredsednZapisnik pripravila:

Alenka Pahor Zvanut Ziva

#f, f^
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