
ZAPISNIK

Seja sveta stariev solskega centra Sreaka Kosovela - Gimnazija in ekonomska 5ola, kije bila dne

16.3.2015 ob 16.30 uri v prostorih sredn.je iole.

Prisotni alani sveta stariev:

lgor Kobal (1.ag), Tamara Funaia Masia (1.bg), lnes Cergolj (1.art),Matii Ziberna Lorena (2.ag), Trebec

Nives (2.aart), Andreja Merslavid (2.et),sonja Urbandid Zec (3.ag), Valter Bendina (4. Bg), in Andreja

Dubrovii Mihelj (4.et)

Drugi prisotni: Direktor 5C Seiana in ravnatelj Gimnazije in ekonomske Sole Du5an Stolfa in profesor

Alojz eotar

opravideno odsotni:
lgor Stojkovid (2. Bart), Daria Kussel (3.art), Gec Nataia (3.et), Mahnii Janko (a.ag),

Odsotnosti:
Anita Hiti (1.et), Katarina Plesko (3.b9), Vladimira Pustiiek (4.art)

Dnevni red:

1. Pregled dela sveta stariev v Solskem letu 2073/201,4
2. Porodilo o delu Gimnazije in ekonomske iole v Solskem leru 201,3/201,4

3. Letni delovni nairt Gimnazije in ekonomske Sole za Solsko leto 2014/20]^5
4. Poslovnik sveta stariev - predstavitev predloga poslovnika, pripombe na predlog poslovnika,

sprejetje poslovnika

5. Pladevanje malih stroikov - brezgotovinsko poslovanje - poradun/obraiun
6. Razno

Ad.1

Predsednica sveta stariev ga. Ziberna Matii pozdravi vse prisotne dlane sveta stariev 5olskega centra
sreaka Kosovela seiana. Nadalje predstavi dnevni red seje in povzame sklepe f. in 2. seje iz iolskega
leta 2O73/2OL4.

Sprejet je bil sklep

Skleo:

Prisotni alani so soglasno potrdili zapisnik f. in 2. seje sveta starsev solskega leta 2013/2014.



Ad.2

Direktor 5olskega centra Sreaka Kosovela Seiana in ravnatelj Gimnazije in ekonomske Sole (v

nadaljevanju : d ire ktor/ravnate l.i) DuSan Stolfa je predstavil uspeh v vseh letnikih in napredovanje
dijakov, ter rezultate splo5ne in poklicne mature, ki so 5e vedno nad republiskim povpreajem.

V nadaljevanju je gospod Duian Stolfa podrobno predstavil aktivnosti , ki so potekale na Soliv
Solskem letu 2OL1|2OL4 in sicer:

F Sportnitedni:
. Za 1. Letnike vseh programov smo izvedli Sportni teden na morju v Portoroiu
. za 2. Letnike gimnazijskega programa smo izvedli smudanje v Kranjski gori,
. za 2. Letnik programov ekonomski in aranierski tehnik smo izvedli Sportni teden v Dolenjskih

to p lica h

. Za 3. Letnike gimnazijskega programa smo izvedli iportni teden v Juli.iskih alpah

) Ekskurzije:
. za 4. Letnike gimnazijskega programa (skupina za maturo) smo izvedli ekskurzijo v Ljubl.iano
. Za dijake 1. Letnika ekonomski tehnik smo izvedli ekskurzijo v Fructal AjdovSaino
. Za 2. letnike gimnazijskega programa smo izvedli veadnevno ekskurzijo v London,
. za 2. letnike gimnazijskega programa in 4. letnik ekonomskega programa - Seianski

podjetniSko oglaSevalski tabor
. Za 2. Letnike ekonomskih tehnikov in aran;erskih tehnikov smo izvedli ekskurzijo MOS Celje
. Za 4. letnike ekonomskih tehnikov in 2. letnik gimnazije smo izvedli ekskurzijo v Parlament RS

in institucije EU v Ljubljani
o Za dijake 3. Letnikov gimnazijskih programov, aranierskega tehnika in 4. letnika

ekonomskega tehnika smo izvedli ekskurzijo Golden drum v PortoroZu
. Za dijakov 1. Letnikov ekonomskega tehnika smo izvedli ekskurzijo na Zavarovalnico Triglav v

Ljubljani
. Za dijake 4. letnikov aranZerskih tehnikov smo izvedli ekskurzijo SOF-Slovenski oglasevalski

festival
. za 2.ln 3. Letnike ekskurzija v Patiz
. Za L. ln 2. Letnik gimnazije - zamejska Slovenija
. Za 2. Letnik aran:erski in ekonomski tehnik ekskurzija Posoije in soska fronta
. za 4. Letnik gimnazije ekskurzija v dinarsko kraSke pokrajine
o Za 2. Letnik gimnazije (druiboslovni modul) Gorica
. za 2. Letnik ekonomski tehnik ekskurzija Dunaj
. Za 4. Letnike aranierskih tehnikov - Dan vizualne komunikacije
. za aranierske tehnike - Benelki karneval
. za 2. ln 3. Letnik aranierskih tehnikov ekskurzija Milano
e za vse oddelke gimnazije ekskurzija Munchen
. za 4. Letnik gimnazije in 3. Letnik gimnazije - ekskurzija tnitituta Joief Stefan

) Tekmovanja na katerih so sodelovali na5i dilaki:
o 5olsko tekmovanje iz angleldine
. Solsko tekmovan.ie iz italijanidine
. Bralno tekmova nje
. Nem5ka bra Ina znadka



. Bralno tekmovanje iz italijaniaine

. Tekmovanje v iportni orientaciji

. Podrodno prvenstvo v rokometu za dijake

. Podroano prvenstvo v rokometu za dijakinje

. Podrodno prvenstvo v koiarki za dijake
o Podroino prvenstvo v atletiki
. Novoletni turnir v malem nogometu
. Podrodno prvenstvo v plavanju
o Podroino tekmovanje v malem nogometu
o Driavno prvenstvo v plavanju
o Finale driavnega prvenstva v atletiki
. Cankarjevotekmovanje
. Driavno tekmovanje iz astronomije
o Driavno tekmovanje iz kemije
o Solsko in driavno tekmovanje iz biologije
. Driavno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
o Solsko in regijsko tekmovanje iz matematike
. Drzavno tekmovanje iz logike
. Mednarodno tekmovanje ))Ved znanja za vei turizma.<
. Tekmovanje iz znanja geografije
. Driavno tekmovanje iz raiunovodstva
. Driavno tekmovanje v video monta;i
. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja
. Angleika bralna znadka
. AngleSko bra lno tekmovanje
o Nemika bra lna znadka
. Regijsko tekmovanje iz angleiiine
o J urtidev memorial

C. 5totfa je povedal, da dijaki naSe Sole dobivajo veliko Stevilo priznanj iz zgoraj naStetih tekmovanj.
Ravnatelj pove, da se je 5ola prijavila na dva projekta mobilnost na portugalskem za programa
aranZerski tehnik in ekonomski tehnik, ter na dva projekta za program gimnazije. Odgovora ali so
projekti odobreni ali ne 5e nismo prejeli.
Ga. Masii vpraia, zakajje bil ukinjen 5portni teden smudanje. G. Stolfa pove, da je na 2. seji sveta
starsev v Solskem letu 2073/2074 bil podan predlog o ukinitvi lportnega tedna v Dolenjskih toplicah
in smufanje. Zato imajo dijaki v tem Solskem letu 3 ure Sportne vzgoje tedensko.
Nadal.je predlaga, da se organizira sestanek in dogovori s starii o izvedbi sportnega tedna smuaanja.
Lahko pa se organizira smuianje v okviru obveznih izbirnih vsebin, vendar bi se to izvedlo tez vikend.
Ravnatelj predlaga, da se v aprilu poiljejo ankete star5em. de je dovolj interesa se za naslednje
Solsko leto zopet organizira iportni teden smuianja. Anketa bo vsebovala predlog o minimalni
udeleibi za izvedbo Sportnega tedna.

Sprejet je bil

Sklep:

Prisotni alani sveta starsev so soglasno potrdili, da se v 1. letnikih z anketo preveri interes za izvedbo
iportnega tedna smuianja. v primeru, da bo interesa najmanj 4/5 se sportni teden izvede.



Ad3.

Direktor/ravnatelj DuSan Stolfa je tlanom sveta starlev povedalokviren plan dela za Solsko leto
201.4/2015.
Prisotne alane vpraSa po morebitnih vpra5anjih oziroma pripombah.
Vpraianj in pripomb ni bilo.

Ad4.

Predsednica sveta stariev ga. Ziberna Matii na kratko predstavi posamezne toake osnutka poslovnika

sveta starsev. Pove, da jije ga. Pleiko poslala predlog, da se 26. dlen, ki se nana5a na

korespondenino sejo popravi. V 3. odstavku 26. ilena se beseda >nemudoma< definira bol.l todno.
Ga. Ziberna Matia predlaga da se beseda >nemudoma< zamenja z )v roku doloaenem v elektronski
poiti oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh<.
Predsednica sveta starsev prisotne flane vpraSa po morebitnih predlogih, pripombah oziroma
vpraianjih. Vpra5anj, pripomb in predlogov ni bilo.

Sprejet je bil

Sklep:

Sprejme se poslovnik sveta starsev v predlagani obliki s popravki ( V 3. Odstavku 26. dlena se beseda
>nemudoma< zamenja z besedo )v roku doloaenem v elektronski po5ti oziroma najkasneje v 5
delovnih dneh<.

Ad.5

Ga. Ziberna Matii pove, da se je v prej5njem lolskem letu na svetu stariev sprejel sklep o nadinu
pladevanja malih stroikov, da se za dijake uredidebitne kartice, na kateri bo imel vsak dijak poloien
denar in iz katerega se obrafunavajo vsi mali stro5ki.
Ravnatelj pove, da je iola dijakom v zadetku Solskega leta na dom poslala dopis z obrazloiitvijo in

poloinico v viSini 20,00 €. V kratkem bo Sola ponovno poslala dopis in obraiun stroikov, ki so nastali
od septembra do sedaj. Doda, da dijaki ki so se prijavili na Sportni dan oz. katerokoli enodnevno
ekskurzijo in se niso opravidili bodo stroske avtobusa prav tako plaiali, stroske vstopnin oz kart pa ne.
(Avtobus se plata, ker je bil za njih rezerviran sedei na avtobusu.)
Ga. Benfina vprala kaj bo v primeru, da dijaku 4. letnika ostane denar na radunu. Ravnatelj odvrne,
da se bodo prepladila vrnila na transakcijske ratune. Konec iolskega leta dobijo vsi 5e en obradun.

Sprejet je bil

Sklep:

Svet stariev se strinja z nadinom zaradunavanja in obraiunavanja malih stroskov.

Ad.6

Predsednica sveta stariev vprala prisotne, de ima ie kdo kakino pobudo oziroma vpraianje.
Nadalje pove, da je bilo na njihovem roditeljskem sestanku povedano, da so starii premalo
seznanjeni z delom sveta stariev.



Ravnatelj predlaga, da se na spletni strani Sole doda rubrika Dsvet stariev( in se tam objavljajo
zapisniki sveta star5ev. Doda tudi, da ima Sola novo spletno stran, ki so jo pripravili naii profesorji ga.
Fabris, ga. Kompare in g. Onii. lmamo pa tudi facebook stran, kijo ureja profesorica ga. Uriia.

Sprejet je bil

Sklep:

Na spletni strani Sole se objavljajo zapisniki sveta starsev.

Ga. Ziberna Matii seznani alane sveta, da v letoSnjem iolskem letu sledi 5e ena seja, na kateri se
potrjuje uibenike in delovne zvezke za naslednje Solsko leto.

Seja je bila zakljudena ob 17.35

Zapisnikar:
Helena Tavdar, poslovna sekretarka

hatell:

Predsed nica sveta stariev:

Lorena Matii Ziberna
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