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II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 
KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD 

 

 
1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA 

 

 
KRATEK OPIS DELOVNEGA 
PODROČJA ZAVODA 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 
Ljubljana je javni vzgojno - izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila 
vlada Republike Slovenije s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno 
- izobraževalnega zavoda Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in 
umetniška gimnazija Ljubljana, dne 2. septembra 2008. Srednja 
vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana je bila 
ponovno reorganizirana v enovit zavod (šolo): 
 

          Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 
Ljubljana. 

 
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje vzgojno - izobraževalne 
dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja, 
na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za 
šolstvo. Lahko pa opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo 
in izobraževanjem. 
 

 
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

          pouk po predmetniku in učnih načrtih za program predšolska 
vzgoja, 

 pouk po predmetniku in učnih načrtih za poklicni tečaj 
programa predšolska vzgoja 

          pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo, 

          pouk po predmetniku in učnih načrtih za umetniško gimnazijo, 
smer sodobni ples 

          pouk po predmetniku in učnih načrtih za umetniško gimnazijo, 
dramsko-gledališka smer, 

 pouk po predmetniku in učnih načrtih za umetniško gimnazijo, 
smer gledališče in film, 

          program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega 

izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo 

          dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin, 

          dejavnosti v okviru programa interesnih dejavnosti 

          druge oblike vzgojnega dela z dijaki, 

          samostojno delo dijakov, 

          izobraževanje odraslih. 



Vizija šole je razvoj ustanove v smeri kvalitetne, ustvarjalne, 

uspešne in zdrave šole. Zato si prizadevamo: 

 posredovati sodobna znanja in razvijati samostojno, kritično 
mišljenje in odgovorno ravnanje; 

 z zgledom vzgajati za strpno in miroljubno sožitje in 
spoštovanje soljudi; 

 razvijati nadarjenost, ustvarjalnost in sposobnost za doživljanje 
umetniških del in za umetniško ustvarjanje. 

 
Program izvaja 96-članski učiteljski zbor, ki si prizadeva za 
uveljavitev kvalitetne šole v ožjem in širšem okolju. 

 
 

 
ORGANI ZAVODA 

 

 
 

 
 
 

SVET ŠOLE Svet zavoda sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
obravnava letno poročilo o izobraževalni in vzgojni problematiki, 
odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka, odloča o pritožbah v 
zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja, odloča o pritožbah staršev v zvezi z 
izobraževalnim in drugim vzgojnim delom. 

 

RAVNATELJ 
 

Je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda, ki opravlja naloge 
v skladu z zakonom. 

 

SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in obravnava 
vzgojno-izobraževalno delo daje pobude in predloge za izboljšanje 
učnih rezultatov in za humano reševanje vzgojnih problemov. 
Predlaga nadstandardne programe. 



2. STROKOVNI ORGANI 

 
UČITELJSKI ZBOR Učiteljski zbor SVŠGUGL sestavljajo vsi strokovni delavci šole. 

Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, 
povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem 
delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih 
programov in dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje 
in izobraževanje, odloča o vzgojnih ukrepih, daje mnenje o 
predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje 
strokovnih delavcev. 

 

RAZREDNIK 
 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira 
vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in 
učnih problemov posameznih dijakov, sodeluje s starši in šolsko 
svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 

Sestavljajo strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo v posameznem oddelku. 

 

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem 
lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka. 

 

STROKOVNI AKTIVI 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji 
istega predmeta oz. sorodnih 
predmetnih področij. 

 

Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma 
predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje 
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno- 
izobraževalnega dela, obravnava druge strokovne naloge 
določene z letnim delovnim načrtom. 

 
 

3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE 

INFORMACIJ 
 

PRISTOJNA OSEBA                            Ravnatelj: 
Alojz Pluško, prof. 
Tel.: (01) 56 51 751 
e-pošta: ravnatelj@svsgugl.si 

 

 

4. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA 
 

- državni register predpisov  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/zakonodaja/ 

 

http://www.uradni-list.si/main.cp2 
 

- predpisi EU 

https://ec.europa.eu/info/law_sl 
 

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV 
 

/ 
 
6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 

 
- Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto 
- Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto 
- Poročilo o delu za posamezno šolsko leto 
- Finančni načrt za posamezno koledarsko leto 
- Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
http://www.uradni-list.si/main.cp2
https://ec.europa.eu/info/law_sl


7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 
 

1.   VPIS DIJAKOV V 1. LETNIK 
2.   POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH 

DRŽAV) 
3.   NAPREDOVANJE UČITELJEV V NAZIVE IN DELAVCEV ŠOLE V PLAČNE RAZREDE 
4.   IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV 
5.   VPIS DIJAKOV IZ DRUGIH ŠOL 
6.   PREŠOLANJE DIJAKOV NA DRUGE ŠOLE 
7.   OBRAVNAVE DIJAKOV V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI 

 
8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD 

 
Zavod z njimi ne razpolaga. 

 
9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV 

 
/ 

 
10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA 

 
          USTANOVITVENI AKT ZAVODA 

          PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

          PRAVILNIK O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI NA ŠOLI 

          POSLOVNIK O DELU SVETA ŠOLE 

          PRAVILNIK O DELU ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA SKLADA 

          PRAVILNIK O PRIZNANJIH, POHVALAH IN NAGRADAH DIJAKOM 

          PRAVILNIK O PRIDOBITVI STATUSA 

          PRAVILA HIŠNEGA REDA 

          URNIK 

          ŠOLSKA PUBLIKACIJA 

          KRONIKA SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 

          OSTALI INTERNI AKTI V SKLADU Z ZAKONODAJO, KI UREJA PODROČJE ŠOLSTVA 
 
III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

OPIS DOSTOPA                                     spletna stran: http://www.svsgugl.si 

          fizična oblika: Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška  

gimnazija Ljubljana, 

Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana 
 

 

IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
1.   ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV 
2.   ŠTEVILO MATURANTOV POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE 
3.   ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
4.   ŠOLSKI KOLEDAR 

 
 

 
Alojz Pluško, prof. 
ravnatelj 


