
SOLSKI CENTER NOVO MESTO
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska 5o1a

Segova ulica ll2
8000 Novo mesto

Datum: 27.9.2019

ZAPISNIK
1. seje Sveta starsev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske 5o1e na Solskem centru Novo

mesto dne 18. 9.2019, ob 17.00 v zbornici Sole

Prisotni:
- Damjana Gruden * ravnateljica SGLVS,
- Branka 5larii - pomodnica ravnateljice,

- Mirjam Zmdardl(, - svetovalna delavka,

- predstavniki Sveta star5ev SGLVS: Dejan Sokad (GL/LGIA), Metka Jaklid (L1B), Renata
Korelc (GLILG1C), Tanja Pre5eren Banovec (L1D), Sadija iandid (L1E), Brigita Senidar
(PVlA), Tanja Dolen5ek (PVlB), Lili Trlep (G2A), Lidija Kladnik (PV2A), Maja Selid
(PV2B), Alenka Strgar (L2A), JoLica Oberd (LzB), Marjanca Setina (G2B), Marjanca Sega
(L2E), Maja MiklavZ Sintid (PV3A), Silvana Postolov (PV3B), AleS Jarkovid (GL/LG4A),
Vitko Udud (PV4A), Marinka SaSek (PV4B).

Odsotni: predstavniki oddelkov L2C,L2D, G3A, L3A,L3C, L3D in G3B.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepdnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Konstituiranje Sveta star5ev SGLVS
4. Dogovor o delu Sveta star5ev SGLVS
5. Predstavitev in potrditev porodila o delu Sole v Solskem letu20l8l20l9
6. Predstavitev osnutka letnega delovnega nadrta za Solsko leto 201912020 in soglasje k

temu
7. Solski sklad
8. Aktualne informacije
9. Predlogi, pripombe, sugestije

Pred zadetkom sestanka vse prisotne pozdravi novi direktor Solskega centra Novo mesto, dr.
Matej Forjan. Predstavi svojo vizijo vodenja zavoda in nadrt aktivnosti v Solskem letu, ki je
pred nami. Ob tem pa pozove prisotne, da povedo svoje mnenje o delu na Solskem centru. Ga.
Sintid opozori na zelo slabe delovne pogoje v vrodih dneh v drugem nadstropju novega MIC-
a, saj ne delujeta niti ventilacija niti khmatrzacrla. Direktor je odgovoril, da smo trenutno v
fazi zbiranja ponudb zaustrezno reSitev prezra(evanja.

K 1.) Prisotnih je 19 predstavnikov star5ev od 26, kar pomeni, da smo sklepdni in lahko
nadaljujemo s sestankom.

K 2.) Prisotni z dvigom rok soglasno potrdijo dnevni red.

K 3.) ilani sveta star5ev po kraj5i razpravi potrdijo za predsednico sveta starsev gospo
Marjanco Setina, predstavnico star5ev G2B, zanjeno namestnico pa gospo Izidoro HruSevar,



predstavnico star5ev G3A. Gospa Marjanca Setina zastopa Solo tudi v Svetu zavoda Solskega
centra Novo mesto.
Ob tem star5i predlagajo, da seje sveta zavoda prestavimo na popoldanski das, ker se jih
zaradi sluZbenih obveznosti drugade ne morejo udeleZevati oz. si morajo vzeti prost dan.

K 4.) dlani sveta star5ev sprejmejo dogovor o delu sveta starSev, in sicer ravnateljica
Damjana Gruden pove, da se bodo dlani v tem Solskem letu morali 5e dvakrat sredati -
januarja ali februarja - zaradi postopka imenovanja ravnatelja in marca 2020, po zakljudku
prvega ocenjevalnega obdobja ter po informativnih dnevih, ko bo znano Stevilo interesentov
za vpis v na5e izobrailevalne programe za Solsko leto 2019120. Stra5i predlagajo, da bi
izpeljali le en sestanek, drugega pa korespondendno tako, da zapisnik potrdijo po e-po5ti.

K 5.) Pomodnica ravnateljice Branka K1ari6 poda porodilo o delu Srednje gradbene, lesarske
in vzgojiteljske Sole za lansko Solsko leto, in sicer o uspehu dijakov po posameznih letnikih
ob koncu Solskega leta (97,12%), obisku pouka (90,43yo), reahzacljt pouka (95,93o ), uspehu
na pokiicni maturi (skupno 93,75oA) in zakljudnem izpitu (97,10 ), reahzacry interesnih
dejavnosti, PUD-u ter reabzaciji vpisa v Solsko leto 201912020. Prej omenjeni podatki so

razvidni na prilogah, ki si jih lahko predstavniki star5ev ogledajo. V Solskem letu 201812019
je bilo v programe na podrodju lesarstva vpisanih 209 dijakov, v programe na podrodju
gradbeni5tva 64, v program pred5olske vzgoje pa 230 dijakov, skupaj 503 dijaki, od tega 288
dijakov in 215 dijakinj. V vse na5e programe smo vpisali 159 novincev. Pri organizaciji in
izvedbi celotnega procesaje sodelovalo 49 strokovnih delavcev.

Izvedli smo celoten predpisan program in vrsto dodatnih dejavnosti. kar je podrobno
navedeno v porodilu, ki bo objavljeno na spletni strani Sole.

K 6.) Ravnateljica seznani dlane sveta star5ev z osnutkom LDN za Solsko leto 201912020, ki
pomeni vodilo razvojnim usmeritvam 5o1e.

V Solskem letu 207912020 je v programe na podrodju lesarstva vpisanih 220 drjakov, v
programe na podrodju gradbeni5tva 60, v program pred5olska vzgoja pa 232 dijakov, skupaj

512 dijakov. Na 5o1i je v zadetku Solskega leta v vseh programih vpisanih 156 novincev.
Kombinirane oddelke imamo v prvih letnikih poklicnih in srednjih strokovnih programov na

podrodju lesarstva in gradbeniStva ter v detrtem letniku tehnikov. Posebno kombinacijo pa

imamo v tretjem letniku poklicnega programa gradbeni5tva skupaj s strojno 5o1o.

Nadaljuje se slab vpis na podrodju gradbeni5tva kljub vrsti promocijskih aktivnosti, ki jih
vsako Solsko leto izvajamo, kot so dan odprtih vrat, informativni dnevi, tehni5ki dnevi, tr1nice
poklicev in predstavitve programov po osnovnih Solah ...

Na podrodju gradbeni5tva smo namesto sodelavke, ki 
, 
je na daljSi bolni5ki odsotnosti,

pogodbeno zaposlili tri sodelavce, ker ne dobimo kadra zapolno nadome5danje.

Zavpisv Solsko leto 202012021 predlagamo nasiednje obstojede programe: obdelovalca lesa,

mizarja, zidarja, izvajalca. suhomontaZne gradnje, pedarja-polagalca keramidnih oblog,
gradbenega in lesarskega tehnika (tega tudi v PTI obliki) ter pred5olsko vzgojo. Predlagamo
pa tudi nove programe, in sicer: pomodnika pri tehnologiji gradnje, tesarja in izdelovalca
obladil. Programe mizar, zidar, tesar in izdelovalec obladil bomo rc.zptsah tudi za izvajanje v
vajeni5ki obliki.

Ze tretje Solsko leto izvajamo vajeni5ko obliko izobralevanja za poklic mizarja; imamo tri
oddelke miza\ev-vajencev v vsakem letniku. Z delodajalci zelo dobro sodelujemo.



Svetovalna delavka Mirjam Lnidardit, izvaja aktivnosti z d4aki s posebnimi potrebami. V
leto5njem Solskem letu imamo 64 dijakov, ki so bili z odlodbo Zavoda za Solstvo usmerjeni
kot dijaki s posebnimi potrebami. Zarle bomo organizirali ustrezno obliko pomodi in do

konca meseca septembra pripravili individualizirane programe.

Letos nadaljujemo z dodatnim/dopolnilnim poukom. Uditelji ga bodo izvajali glede na svoj
urnik eno uro v tednu. Dijaki bodo tako imeli moZnost koristiti pomod uditeljev ali pa se

pripravlj ati na r azlidna tekmovanj a.

Po Solskem koledarju letos nimamo delovnih sobot, 3. januar 2020 v srednjih Solah ostaja
delovni dan (pouka prosto imajo samo osnovne Sole).

Leto s smo organi zatorji pr e dpr aznrdne ga konc erta.

V tem Solskem letu nadrtujemo izvedbo naslednjih kroZkov: matematika v vsakdanjem
Zivljenju, lasersko graviranje, nogomet, gimnastika, dramski kroZek, glasbena terapija, pevski
zbor in orkester Big band Solskega centra Novo mesto.

V leto5njem Solskem letu nadrtujemo nadstandardni smudarski vikend ter nadstandardno
strokovno ekskurzijo, ki bosta ponujena vsem dijakom. V okviru rednega programa interesnih
dejavnosti bomo organrzfuali celodnevne ekskurzije za zakljudne letnike, ker nadrtujejo
maturantske plese ob detrtkih, da bodo imeli realiziran pouk.

Dija5ka skupnost nadaljuje s projektom >Naj dijak<, kjer bomo na podlagi posebnih kriterijev,
ki jih bodo pripravili dlani dija5ke skupnosti ob mentorshu uditeljice SaSe Kralj, izbrali naj
dijaka. Na zakljudni prireditvi bo naj dijak prejei posebno nagrado v obliki bona, ki ga bomo

zagotovili iz Solskega sklada. Organizirali bomo tudi dija5ko trZnico izdelkov.

Objavljen je razpored PUD-a; v programu pred5olska vzgoja v detrtem letniku ri organrzirart

v stmjeni obliki, arnpak ob ponedeljkih od za(etkanovembra do konca aprila.

Seznam govorilnih ur v dopoldanskem dasu za star5e pri posameznih uditeljih bo do konca

meseca septembra objavljen na spletni strani Sole.

Nadaljujemo z na5imi humanitarnimi projekti oz. prostovoljstvom v sodelovanju z Obmodnim
zdruienjem Rdedega V,rii.a tz Novega mesta in z Domom starej5ih obdanov iz Novega mesta

ter DruStvom zarazvrjanje prostovoljnega dela Novo mesto.

dlani sveta star5ev soglasno z dvigom rok potrdijo porodilo o delu za preteklo Solsko leto in
letni delovni nadrt za Solsko leto 201912020.

K 7.) Svetovalna delavka Mirjam Znidardi(, predstavi dBlovanje Solskega sklada Srednje
gradbene, lesarske Sole in vSgojiteljske 5o1e. Glavni namen je nuditi finandno pomod dijakom,
ki so materialno ogroZeni.,Clanom sveta star5em pokaZe izpis trenutnega finandnega stanja, in
sicer prihodke in odhodke v lanskem Solskem letu. Pove, da so bila v Solski sklad zbrana
sredstva s prispevki nekateiili star5ev, s prostovoljnimi prispevki zbranimi na Dija5ki trinici
ter prispevki vseh uditeljev.

Clani Solstega sklada sprejmemo dogovor o nadinu sodelovanja. Sprejmemo sklep, da se v
primerih pro5enj dijakov ali starsev zapomod ne sklicuje sestanka celotnega odbora Solskega

sklada, temved je ta avtonomija o dodeljevanju pomodi dijakom zaupana dlanom iz vrst
uditeljev in predsednici, saj star5i verjamejo, da imamo mi najbolj5i r,pogled v dolodeno
situacijo in da mi zagotovo najbolje vemo, komu pomod dodeliti. Clanom Solskega sklada se



na sestankih sveta star5ev posreduje porodilo stanja. Predstavnici starSev v Upravnem odboru
Solskega sklada ostajata ga. Izidoro HruSevar in ga. Majo MiklavZ Sintid.

Predsednica Solskega sklada in ravnateljica poudarita, da sta stanje in poraba sredstev v
Solskem skladu zelo transparentna, saj preden se sredstva kakorkoli porabijo, mora Sola
pripraviti za vsako storitev narodilnico, ki jo podpi5eta tako ravnateljica kot direktor, prav
tako pregledata in podpi5eta prejeti radun posamezne storitve oz. nakupa.

Zavse starSe bomo pripravili poloZnice za prostovoljne prispevke.

K 8.) Star5i potrdijo predlog za zbiranje sredstev za n*avo likovnega materiala v programu
pred5olska vzgojav vi5ini 10 evrov/dijaka in nabavo majic za PUD v otro5kih vrtcih.

K 9.) Predlogov, pripomb in sugestij ni bilo.

Zapisnik 1. seje sveta star5ev bo objavljen na spletni strani. Sole.

Seja je bila zakljudena ob 18.30.

Zapisala:
Branka Klari6, univ. dipl. inZ.,
pomodnica ravnatelj ice
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Damjana Gruden, frd9.,
ravnateljica
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