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SVET STARŠEV 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v četrtek, 7. 5. 2015 ob 17. uri 

v učilnici A211 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta staršev. 

2. Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov. 

3. Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16 za vse programe: PV, GIM, 
UG. 

4. Razno. 

 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (20) – priloga: lista prisotnih  
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), Jana 
Hafner (svetovalna delavka), Tatjana Vučko (knjižničarka) in Nataša Zupančič (posl. sekretarka) 
 
Odsotni:  
- predstavniki 1A, 1H, 2A, 2B, 2G, 4A, 4B, 4C, 4E 
 
 
2. sejo Sveta staršev je sklical predsednik Sveta staršev Tomaž Ribnikar. 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta staršev. 
 
Člani na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sklep: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta staršev. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 2: Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov. 
 
G. Tomaž Ribnikar je posredoval ravnatelju prošnjo oddelka 1H glede možnosti izvajanja baletnega 
krožka v naslednjem šolskem letu. Ravnatelj je povedal, da je seznanjen s to prošnjo, bo pa preveril 
možnosti izvajanja baleta kot krožka v naslednjem šolskem letu. 
 
Predstavnico 3E je zanimalo ali lahko teste dijakov ocenjuje pripravnica (pri predmetu sociologije 
naj bi test ocenjevala pripravnica). Ravnatelj je povedal, da je na šoli zaposlena pripravnica, ki je 
tudi že opravila nastope, ni pa seznanjen o tem, da bi popravljala teste. 
 
Predstavnica 2E je povedala, da dijaki menijo, da v tem razredu ni dobre komunikacijske klime med 
dijaki. Spraševala je o možnosti izvedbe delavnice na temo izboljšanja klime na tem področju. 
Ravnatelj je povedal, da je bil tudi sam že v razredu in tega ni bilo opaziti. Preveril bo situacijo in 
tudi možnost izvedbe delavnic za izboljšanje odnosov med dijaki. 
 
Ravnatelj je povedal, da v tem šolskem letu ni vzgojnih posebnosti, niti ni zaznati prisotnosti 
verbalnega nasilja. Ocenjuje, da je šolska klima v redu. Uspeh v programih, ki jih izvaja šola, je 
uspešen, tudi v gimnazijskem programu je uspeh boljši od lanskega šolskega leta.  
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K točki 3: Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16 za vse 
programe: PV, GIM, UG. 
 
Člani Sveta so dobili sezname – izbor delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih za šolsko leto 2015/16 
predlagajo strokovni aktivi. Knjižničarka Tatjana Vučko je obrazložila, katere delovne zvezke bodo 
dijaki potrebovali v šolskem letu 2015/16. Izbor je nujno potreben za delo v šoli, prav tako pa bo 
gradivo dijakom prišlo prav tudi na maturi. 
 
Ravnatelj je povedal, da bodo v programu predšolske vzgoje potrebovali učno gradivo z naslovom 
Kindergarten, ki je v strokovnem angleškem jeziku. 
 
Povedal je tudi, da je bila v prejšnjem šolskem letu, na šoli lektorica (native speaker), ki je bila v 
razredu pri pouku angleščine, skupaj s profesorico. V prihodnjih šolskih letih bo poskušal dobili tudi 
lektorje za francoščino, španščino … 
 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili izbor delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih za 
šolsko leto 2015/16 predlaga strokovni aktiv. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 4: Razno  
 
Ravnatelj je povedal, da v zadnjih dveh letih nismo pošiljali položnic za zbiranje sredstev, ki so 
namenjeni Šolskemu razvojnemu skladu (poraba za nadstandardne storitve, tiskanju letopisa in 
ostalih stvari). Povedal je tudi, da  je na šoli nekaj dijakov, ki imajo nizek socialno-ekonomski status. 
Njegov predlog je bil, da se ustanovi sklad za pomoč socialno šibkim. V letošnjem letu so dijaki 
organizirali dobrodelno tekmo v odbojki, s pomočjo katere so izbranim dijakom, ki imajo nižji 
socialno-ekonomski status lahko omogočili udeležbo na maturantskem plesu. Z zbranim denarjem 
so tako pokrili plačali 2 karti za maturantski ples (dodatni 2 karti je plačala šola). Prisotna članica 
2.E je omenila primer sklada za pomoč socialno šibkim na eni izmed osnovnih šol. Tam so k 
sodelovanju povabili tudi bližnja podjetja. 
 
Ravnatelj je na koncu člane Sveta staršev seznanil s potekom prijav za vpis za prihodnje šolsko 
leto. Povedal je, da je potek prijav za vpis potekal pričakovano. Svet šole je predlagal omejitev v 
programu predšolska vzgoja in umetniška gimnazija – dramsko gledališka smer. Smo ena redkih 
srednjih šol, ki povečuje vpis (lansko leto povečali vpis za en oddelek PV). 
 
Seja je bila zaključena ob  17.35. 
 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 
 
 

Predsednik Sveta staršev: 
Tomaž Ribnikar 

 


