
ZAPISNIK

Seja sveta stariev Solskega centra Sreika Kosovela - Gimnazija in ekonomska lola, kije bila dne

30.11.2015 ob 16.30 uri v prostorih srednje 5ole.

Prisotni alani sveta stariev:

Darja Sikirica (1.ag), Tan.ia Zeljan (1.art), lgor Kobal (2.ag), lnes Cergolj (2.art), Lorena Mati6 Ziberna

(3.a9), Nives Trebec (3.aart), Andreja Merslavii (3.et), Katarina Pleiko (4.b9) in Nataia Gec (4.et)

Drugi prisotni: Direktor Sc Seiana in ravnatelj Gimnazije in ekonomske 5ole Duian itolfa.

Odsotnosti:
Tatjana Maruiie (1.bg), Samanta Mahnii (1.et), Tamara Funiia Masii (2.bg), Anita Hiti (2.et), lgor
stojkovia (3.bart), sonja Urbaniia zec (4.a9), in Darja Kussel (4.art)

Dnevni red:

1. Pregled dela sveta starievv solskem letu 2ol4/2o75
2. Letni delovni naart Gimnazije in ekonomske iole za iolsko leto 2015/2016-seznanitev z

nairtom
3. Razno

Ad.1

Predsednica sveta stariev ga. Matii Ziberna pozdravi vse prisotne alane sveta stariev Solskega centra
sreika Kosovela Seiana. Nadalje predstavi dnevni red seje in povzame sklepe 1. seje sveta starsev iz

Solskega leta 2oL4 /7015.

sprejet je bil sklep

Sllsp;

Prisotni alani so soglasno potrdili zapisnik 1. seje sveta stariev iolskega leta 20L412OL5.

Ad.2

Ga. Matii Ziberna pove, da mora biti svet stariev seznanjen z letnim delovnim naartom Gimnazije in
ekonomske iole. Ga. Matie Ziberna preda besedo ravnatelju, kateri predstavi letni delovni naart.

G. Stolfa prisotne star5e vpraia po morebitnih vpraianjih glede letnega delovnega nairta. Eden izmed

stariev vpraia ali se bo vsako letno izvedla anketa za ;portni teden - smuaanje. G. Stolfa pove, da ]e



bil v lanskem Solskem letu dan vprasalnik stariem, katerih dijaki so bili v l.letniku, vendar so bili proti
izvedbi Sportnega tedna smutanja. Prav tako se bo letos starse 1. letnikov vprasalo za mnenje o
izvedbi Sportnega tedna v 2. letniku.
Ravnatelj doda, da v tem iasu poteka promocija naie Sole po okoliikih osnovnih iolah. Sole so s

strani ministrstva za iolstvo, znanost in iport ie vedno financiranje po itevilu di.iakov. Tako, da se
vsako leto borimo za aim vea.ie Stevilo.
Pove,da se v program aranierski tehnik najved dijakov vpiSe z obale. Pove tudi, da nas je Obaina
Koper in posredno Ljudska univerza Koper povabila k sodelovanju in sicer izobraievanju trgovcev, ki

bodo skupaj z naiimi aranierskimi tehniki okrasili trgovine v starem delu Kopra-
G. Stolfa pove, da je v tem Solskem letu zelo veliko mednarodnih projektov in sicer sodelujemo s

iolami na Portugalskem, ltaliji, Franciji, Lawiji, Estoniji, Belgiji in Norveikem.
Pripravlja se tudi razpis za Zvornik, katerega pokriva Obiina Seiana. Obiina plaia prevoz, dijaki pa

spijo pri dijakih doma. Po besedah g. Stolfe se bo sola tudi v prihodnje poskuaala prijavljati na
projekte.
Ravnatelj pove, da je iola prejela rezultate raziskave Timss (gre za evropsko raziskavo iz predmeta
fizike in matematike) pri kateri so bili naii dijaki od 73 gimnazij na 20 mestu pri matematiki in od 50
gimnazij na 3 mestu pri fiziki.
Predsednica sveta starsev se zahvalig. ravnatelju za seznanitev z letnim delovnim naartom za leto
zot5l7oL6.

Ad3.

Ravnatelj Duaan Stolfa.ie alanom sveta stariev predstavil naiin plaievanja malih stroikov, katerije bil
uveden v aolskem letu 70f412015. Prisotni dlani sveta stariev so z naiinom plaaevanja malih
stroikov na poloinice zelo zadovoljni.
Ravnatelj pove, da je bilo na osnovi izraiunov ugotovljeno, da so v f. in 2. letniku ti stroiki ca. 40,00 €
na letnik, medtem ko so v 3. in 4. letniku ca. 20,00 € na letnik. Zato predlaga, da bi se poloinice za 1.

in 2. letnik zviiale na 40,00 € za letnik. Medtem, ko bi za 3. in 4. letnik ostal znesek nespremenjen in
sicer 20,00 € na letnik. V primeru, da denar ostane se ob koncu solskega leta vrne na tekoii raiun
oziroma prenese v naslednje iolsko leto, kot dobroimetje. Za doplatilo pa se poilje poloinico.
Vpraianj in pripomb ni bilo.

sprejet je bil

Sklep:

Svet stariev se strinja z naainom zaraeunavanja in obraaunavanja malih stroskov.
Z naslednjim Solskim letom se poloinice za 1. in 2. letnik zviSa na 40,00 € za letnik, medtem ko za 3. in
4. letnik znesek na poloinicah ostane nespremenjen in sicer 20,00 € na letnik.

Ravnatel.i pove, da je Obiina Se:ana dala nov razpis za prevoz osnovnosolskih otrok. Razpis je dobilo
prevozno podjetje Avrigo. Vse te awobusne linije so registrirane kot javne linije in se z njimi lahko
vozijo tudi naSi dijaki. Nastalje problem, ker se s 1.12.2015 spremeni.jo odhodi nekaterih avtobusnih
relacij in sicer:

1. llirska Bistrica - Sezana

Do sedaj je bii odhod iz llirske Bistrice ob 7.00, od 1.12.2015 dalje pa ob 6.35

2. Seiana - Komen
Do sedaj ie bil odhod iz SeZane ob 14.15, od 1.12.2015 dalje pa ob 15.10



Predvideva se, da novi termini odhodov avtobusov ne bodo dUakom odgovarjali, zato je ravnatelj o
problemu obvestil podjetje Avrigo in ObEino SeZana in opozoril na teiave prevoza srednjesolcev.
Mnenje enega izmed stariev je, da bi se morale obiine med seboj dogovoriti o prevozih dijakov, saj
je v interesu obeine, da dijaki obiskujejo Solo v Seiani.
Ravnatelj predlaga, da se napi5e peticijo in se podpisejo dijaki in starii dijakov, ki se vozijo na teh
relaciiah. Peticijo se pollie na Obfino Se:ana, Avrigo in Ministrstvo za infrastrukturo.

Sklep:

V Soli se izvede anketa med dijaki v zvezi z omenjeno spremembo urnikov odhodov posameznih

avtobusov.
Svet stariev se strinja da se poilje na Obiino Seiana, Avrigo in Ministrstvo za infrastrukturo peticijo v
zvezi tem problemom.

Eden izmed stariev predlaga, da se po Solskem radiu obvei.a dijake o poteku krvodajalskih akcij v
seiani. Ravnatelj predlog podpira.

Nekateristarsi izpostavijo problem statusa napovedanega spraievanja, iei da prevei dijakov ima tak
status. Predlog je, da bi imeli napovedano spraievanje vsi dijaki. Ravnatelj pove, da je Sola to ie
imela, vendar se je swar izjalovila, tako da so napovedana spraSevanja uklnili. ee posamezni uaitelj
ieli imeti napovedana sprasevanja, jih lahko ima.

Ravnatelj doda, da se status dijaku v dolodenih primerih lahko tudi odvzame.

Ker vpraianj, pripomb in predlogov ni bilo, se seia zakljuii ob 17.40.
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Predsednica sveta stariev:

Lorena Matit Ziberna
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