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ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV, 

ki je bila v četrtek, 28. 9. 2022, ob 17. uri 

v učilnici B006, na Kardeljevi ploščadi 28a 

 

DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje Sveta staršev. 

2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2021/2022. 

3. Letni delovni načrt 2022/2023. 

4. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada. 

5. Razno. 

 

Prisotni: 

- Predstavniki razredov (  ) – priloga: lista prisotnih 

- Ostali prisotni: Petra Vignjevič Kovjanić (v. d. ravnatelja), Barbara Gabrijel 

(predsednica Sveta staršev), Miljana Sgerm (pomočnica v. d. ravnatelja), 

Jana Hafner (svetovalna delavka), Klavdija Jerebič (tajnica VIZ) 

 

Odsotni: 

- Predstavniki 1.A, 4.A in 4.H 

 

Sejo je sklicala ga. Gabrijela in pričela ga. Petra Vignjevič Kovjanić, v. d. ravnatelja, 

ki je prisotne pozdravila. Barbara Gabrijel je predstavila dnevni red Sveta staršev. 

 

 



2 
 

K točki 1: Konstituiranje Sveta staršev. 

v. d. ravnateljica Petra Vignjevič Kovjanić je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev.  

2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2021/22.  

3. Letni delovni načrt 2022/23.  

4. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada. 

5. Predstavnik staršev v komisiji za kakovost. 

6. Razno 

Sklep: Člani sveta staršev so potrdili dnevni red 1. seje Sveta staršev. 

Vsi člani so glasovali za sklep. 

v. d. ravnateljica je pozdravila prisotne in podala mnenje, da za predsednico 

Sveta staršev ostane Barbara Gabrijel. 

Sklep: Svet staršev je konstituiran, gospa Barbara Gabrijel ostane predsednica 

Sveta staršev. 

Predstavniki staršev so sklep soglasno potrdili. 

 

K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2021/2022. 

v. d. ravnateljica je predstavila bistvene informacije iz poročila o delu šole v 

šolskem letu 2021/2022 (glej prilogo).  

Šola je šolsko leto uspešno zaključila kljub izgubi ravnatelja. 

Predstavnico staršev iz umetniške gimnazije je zanimalo, kakšno je povprečno 

število točk na splošni maturi in kje so razlogi za neuspešnost v programih, npr. 

1.D, zelo odstopa po uspehu. 

v. d. ravnateljica obrazloži, da je v tem razredu prišlo do težav z disciplino in 

delom pri treh dijakih. V letošnjem šolskem letu v oddelku 2.D ni teh treh dijakov 

in verjamemo, da bo oddelek bolj uspešen. 

Jana Hafner tudi pove, da sta bili v tem razredu dve dijakinji, ki sta letnik 

ponavljali in sta bili tudi ob koncu leta neuspešni. Težko je opredeliti točne 
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dejavnike za uspešnost ali neuspešnost. Pri delitvi dijakov v oddelke se skuša 

zagotoviti čim večjo enakovrednost, a to ni vedno izvedljivo.  

v. d. ravnateljica tudi pove, da so dijake letos razdelili v dva oddelka, torej sta dva 

oddelka, ki sta mešana (dijakinje in dijaki). 

Starši podajajo pozitivno mnenje na Poročilo o delu šole v šolskem letu 

2021/2022. 

Sklep: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni z Letnim poročilom 2021/2022 in 

so ga sklepčno potrdili. 

Predstavniki staršev so soglasno potrdili sklep. 

 

K točki 3: Letni delovni načrt 2022/2023. 

v. d. ravnateljica poda svoje pozitivno mnenje o šolskem letu, želi si dobro klimo, 

prihajanje in spoštovanje dijakov, da se ti držijo šolskega reda, da ima šola dobro 

organizacijo. Da ima nek red, da vsak od zaposlenih ve kaj dela. Pozitivno vzdušje 

med učitelji, da se izobražujejo in pomagajo, da steče komunikacija 

profesor/dijak. Želi dobro vzdušje v šoli, da zaživijo projekti, ki so na papirju. Da 

je razstavni prostor v galeriji, kjer se dijaki radi zadržujejo, da ne bo le razstava v 

kletnih prostorih šole. Predstavila je bistvene informacije Letnega delovnega 

načrta 2022/2023 (glej prilogo). Pove tudi, da je rešila težave z odsotnostjo 

učiteljev matematike ter da bodo vsi dijaki, ki omaric še nimajo, le-te prejeli 

naknadno.  

Sklep: Člani Sveta staršev so podali pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu 

načrtu 2022/2023. 

Predstavniki staršev so soglasno potrdili sklep. 

v. d. ravnateljice sporoči prisotnim, da je v pritožbeni komisiji iz sveta staršev g. 

Dino Bauk, predstavnik 2.E razreda. Člani pritožbene komisije oz. komisije za 

varstvo pravic so: 

1. Miljana Sgerm 

2. Mojca Zupan 
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3. Dino Bauk – predstavnik staršev. 

Sklep: Člani Sveta staršev potrjujejo člane pritožbene komisije oz. komisije za 

varstvo pravic. 

v. d. ravnateljice Petri Vignjevič Kovjanić je bilo zanimivo, da je bila v letošnjem 

šolskem letu tako majhna udeležba pri volitvah za Dijaško skupnost. 

Predstavnica 1.H, obrazloži, da je vsaj v njihovem razredu veliko dijakinj mislilo, 

da so cel dan volitve, ne samo do 17. ure, da je to lahko en izmed razlogov, da je 

bila majhna udeležba dijakov pri volitvah za Dijaško skupnost. 

 

K točki 4: Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada. 

Dijaška skupnost se je v letošnjem šolskem letu reorganizirala v dve 

podskupnosti (predšolsko in gimnazijo) ter ustrezno modernizirala statut 

skupnosti. 

Predlogi kandidatov za Upravni odbor šolskega sklada so, ki jih obravnav a Svet 

staršev 28. 9. 2022: 

Na Svetu staršev se je tudi potrdil člane Upravnega odbora Šolskega sklada: 

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada, ki jih potrdi Svet staršev: 

1. Mateja Zupančič (mama dijakinje v 2.C) 

2. Nina Krizmanič (mama dijakinje v 2.G) 

3. Lara Aksentijevič Šribar (dijakinja 4.C) 

4. Nika Urbančič (dijakinja 2. G) 

5. Sergeja Groleger Rauter 

6. Tadeja Dermastja 

7. Jana Hafner 

Sklep: Člani Sveta staršev potrjujejo kandidate za upravni odbor k Šolskemu 

skladu. 
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v. d. ravnateljica želi enega starša, ki bi bil koordinator, za upravni odbor Šolskega 

sklada. 

Noben izmed staršev se ne javi. 

v. d. ravnateljica sporoči prisotnim, da se v letošnjem letu na šoli izobražujejo 

tudi tri dijakinje iz Ukrajine, eno na smeri predšolska vzgoja, eno na gimnaziji in 

eno na umetniški gimnaziji. Razumljivo imajo težave s slovenskim jezikom. 

Pritožba je bila v 3.E razredu, na obroke v DDB, da so količino občutno zmanjšali, 

niso dvignili cene, so pa zmanjšali obrok. 

Starši tudi izpostavijo, da ni pravično, da se morajo dijaki odjaviti od malice 24ur 

prej, oz. en dan prej do 9.00.  

v. d. ravnateljice pove, da vse poteka v skladu z Zakonom o šolski prehrani in 

Šolskimi Pravili o šolski prehrani. Starše obvesti, da imajo na spletni strani šole 

koledar in okrožnice, objavljena je tudi publikacija šole, katero so dobili vsi dijaki, 

tako lahko starši spremljajo delo šole. Glede strnjene prakse, pove, da so vsi 

zadovoljni z njo, tako dijaki, starši, vrtci, je pa nekaj logističnih zapletov pri 

organizaciji pouka učiteljev. V 4. letniku se bo v prihodnjem šolskem letu 

zmanjšal obseg prakse za 1 teden. 

Namestnico predstavnice iz 4.B, je zanimalo, zakaj morajo imeti dijaki doprinos 

ur zaradi prakse? 

v. d. ravnateljice pove, da Ministrstvo ne odbija prakse v šolskem letu, dijaki 

imajo v šolskem načrtu enako število ur pouka, kot če ne bi imeli prakse. V 

predmetniku predšolske vzgoje (PV) je zapisano skupno število ur pouka, tednov 

prakse in interesnih dejavnosti. Ure pouka se izvajajo zato samo bolj 

neenakomerno v tednih pouka. 

Predstavnico staršev je zanimalo, kako je ko dijak zboli, kako nadomešča prakso, 

doprinese notri? Kdaj jo bo dijak prinašal notri, če je potem pri pouku. Kdaj v 

prvomajskih počitnicah? 

v. d. Ravnateljice, prizna, da so težave, če dijak zboli za več kot en teden, a da jih 

rešujemo individualno. 
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Jana Hafner pove, da je strokovno veliko boljša za dijaka strnjena praksa, kot pa 

samo enkrat na teden, npr. ob petkih. Če je dijak samo ob petkih na praksi ne 

vidi delo vzgojitelja skozi teden, ampak samo na petek, ki pa je po navadi v vrtcih 

igralni dan. V primeru bolezni se do dijaka pristopi na drug način in dogovori 

glede načina opravljanja prakse. 

v. d. ravnateljice pove, da je v logističnem smislu strnjena praksa boljša. A ima 

prednosti in slabosti, npr. če dijak zboli. Kot je že Jana Hafner omenila, da se pa 

drugače pristopi k dijaku. 

Jana Hafner tudi pove, da nekaj ur prakse lahko opravičeno manjka dijaku in tako 

lahko vseeno pristopi k poklicni maturi.  

Predstavnico staršev zanima, kaj se zgodi v primeru tri tedne odsotnosti dijaka, 

če zboli med prakso, se poškoduje?  

Dijaki in dijakinje so prejeli navodila o nadomeščanju odsotnosti na praktičnem 

usposabljanju (PUD) v navodlih za PUD (v pisni in ustni obliki). Odsotnost 

nadomeščajo med počitnicami na delovne dni. Če je odsotnost znana vnaprej 

(operacije, ...), jo lahko tudi nadomestijo vnaprej. V primeru nepredvidenih 

daljših odsotnosti, ki jih ni mogoče nadomestiti samo med počitnicami, poiščemo 

rešitev v dogovoru z dijakom/dijakino in vrtcem. 

Predstavnico 3.H razreda je zanimalo, če bodo plesne produkcije v letošnjem 

šolskem letu izvedene prej? 

v. d. Ravnateljice pove, da je datum 13. junij, plesna produkcija Prikaz; 19. junija 

pa gledališka produkcija. Datumi so bili načrtovani z aktivi.  

Pove, da je Atlantis najcenejši od javnih bazenov, organizator je Športno društvo 

d. o. o., cena je 38€/dijaka.  

Za 4.G se še ureja urnik.  

CPP in prvo pomoč bo organiziral g. Vinko Plevnik, dijakov se je prijavilo 250. 

Izvedba bo.  

O izvedbi OIV, nadstandardnih ekskurzij, sporoči, da so profesorji že podali 

možnosti za izvedbo ekskurzij, prof. Dermastija je predlagala Pariz (dijaki, ki 

obiskujejo predmet francoščina), informacija o ekskurziji poteka tako, da učitelj, 
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ki dijake poučuje, poda njim informacijo. Zato tudi nekateri starši niso dobili 

informacije za ekskurzijo v ZDA, profesor poda samo dijakom informacijo. 

Staršem res ne, od sedaj naprej bodo tudi starši dobili to informacijo. Ekskurzije 

so predlagane še za Berlin, Italijo, Dunaj in Benetke. 

Ob 18.04 je sejo zapustila ena izmed članic Sveta staršev. 

Predstavnico staršev zanima, na kar je že v prejšnjem šolskem letu opozorila, da 

ni dobro za dijake, da imajo te ekskurzije v aprilu, maju in to v tistem tednu, ko 

imajo teste. Ko so bili v Berlinu so se v naslednjem tednu pisali trije testi. Sama 

ekskurzija je potekala čez teden, v času pouka. 

v. d. Ravnateljica pojasni načrt nadstandardnih ekskurzij, ki potekajo izključno 

med počitnicami, vikendi. 

Predstavnica tudi opozori, da so ti dijaki pisali manjkajoče teste s tistimi, ki so 

popravljali.  

Enega izmed staršev tudi zanima, do kdaj se morajo prijaviti za izbirne predmete 

na maturi. 

v. d. ravnateljice sporoči, da v maju podajo želje za izbirne predmete. 

Predstavnica staršev pove, da se Španija prekriva v datumih s poukom. 

v. d. ravnateljice odgovori, da je bil problem datumi, ker se je načrtovalo že toliko 

vnaprej. V prihodnje bodo pozorni na to.   

Predstavnica 4.H razreda pove, da imajo dijaki ekskurzijo v Amsterdam v času 

počitnic. 

Ena izmed predstavnic pove, da bi bilo zelo dobro, da so starši tudi obveščeni o 

ekskurzijah na šoli. 

Predstavnica staršev opozori, da dijak/otrok ni sam od sebe odvisen. Ko starši 

planiramo, kaj in imajo več otrok, je dobro, da so obveščeni, da se lahko 

uskladijo.  

v. d. ravnateljice starše obvesti, da so vsi dogodki objavljeni na spletni strani šole. 
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v. d. ravnateljice predstavi naloge Komisije za kakovost. Naša naloga je, da 

izberemo starša v komisiji za kakovost, kako bi lahko kvalitetno našo dejavnost 

popestrili. Se kdo javi. 

Predstavnica 1.G Katarina Kržič se javi, da bo predstavnica staršev v Komisiji za 

kakovost. 

 

K točki 5: Razno. 

v. d. ravnateljice odgovori tudi na zastavljeno vprašanje staršev, glede predmeta 

matematika v 1.F. Pove, da je 1.F v ponedeljek in torek že sigurno imel 

matematiko. Gospa profesorica, ki jo bomo zaposlili, pa pride s 3. 10. 2022. Pisna 

ocenjevanja so v eAsistentu.  

Izvedela je, da so 3. letniki že imeli ZOOM predstavitve preko Kompasa in 

Mondiala za maturantske izlete. 

Predstavnica staršev 3.F izpostavi, da bi šola organizirala maturantski izlet, bi bili 

dijaki bolj enotni. V lastni režiji pa se v razredih hitro pojavijo nesoglasja.  

v. d. ravnateljice pove, da je to izlet, ki si ga dijaki sami organizirajo, starši pa 

plačajo. 

Predstavnica staršev 3.B razreda izpostavi, da razume, da se šola ne ukvarja z 

organizacijo maturantskega izleta, ni pa prav, da ko so imeli dijaki predstavitev iz 

Kompasa, da so nato prišli na šolo in od njih zahtevali odločitev.  

v. d. ravnateljice pove, da tudi sama tega ne dovoli.  

Enega izmed staršev je zanimalo, zakaj niso maturantski izleti konec 4. letnika. 

Da se prestavi, da imajo maturantski izlet dijaki, ko uspešno zaključijo šolo. 

v. d. ravnateljice še enkrat pove, da maturantski izlet ni v domeni šole, drugače 

pa je z maturantskem plesom, pove, da trenutno so na razpolago plesna šola 

Bolero in Gud company, oba sta si finančno podobna. Odgovori na vprašanje 

predstavnika, zakaj mora imeti šola plesne vaje. To je osnovni potek 

maturantskega plesa, smo se že zanimali, če ima lahko šola svoj program. 
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Ena izmed predstavnic se strinja, saj ima šola svoj plesni oddelek in s tem učitelje 

plesa. 

v. d. ravnateljice pove, da je za to, da bi zamenjali program. Šola ima pretekle 

izkušnje z Bolerom, z Gud company pa šola nima izkušenj.  

Sporoči tudi, da prof. Britovšek Trampuš za slovenščino prekinja delovno 

razmerje z oktobrom, nova profesorica je bila danes izbrana. 

Predstavnik staršev 2.H vpraša, kako bo z nadomeščanjem ur. 

v. d. Ravnateljice sporoči, da verjetno ne bo nadomeščanj. V 2.H razredu, je 

lansko leto odpadala matematika, v letošnjem letu bi morali začeti zelo dobro z 

novo profesorico. Gospa Nataša Košir je takoj prevzela dijake. Matematika naj bi 

potekala dobro. Sedaj imamo osebo, ki bo poučevala matematiko. Res pa je, da 

je zelo težko dobiti profesorje za določen čas, za čas nadomeščanja.  

Predstavnica 4.G pove, da je njihov razred zamenjal 5 profesorjev v šolskem letu 

in je dijakinjo zelo strah, kaj bo pri matematiki v tem šolskem letu. 

v. d. ravnateljice sporoči, da je profesorica Nataša Košir zelo pozitivna oseba in 

dela veliko z njimi.  

Predstavnik staršev opozori, da je pri Vlogi za statuse star datum objavljen na 

spletni strani. 

v. d. ravnateljice sporoči, da bodo popravili. Pove, da je šola sprejela nova Pravila 

o ocenjevanju znanja, vsi učitelji morajo napovedati ocenjevanja znanja. Starše 

obvesti, da status vozača, ni uradni status, ampak dovoljenje šole, ki omogoči 

dijaku zamujanje ali predčasen odhod. 

Predstavniki staršev opozorijo, da dijake zebe v prostorih. Vsi učitelji prižigajo 

klime, namesto, da bi zračili prostore, da je še bolj hladno. Opozorijo tudi na 

projekcije, v nekaterih učilnicah so zelo visoke. 

v. d. ravnateljice pove, da bomo začeli z ogrevanjem. Projekcija je v B103 zelo 

visoka, je sama preverila in že ukrepala, da morajo za eno vrsto prestaviti mize 

nazaj. V obeh stavbah so sedaj vse table bele barve.  

Predstavnico staršev je zanimalo, kako je z Vlogo za status športnika, ko je 

razredničarka odsotna. Na vlogi je obvezen podpis razredničarke? 
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Jana Hafner pove, da za status športnika, če ni razredničarke, lahko oddajo Vlogo 

v svetovalno službo in bodo uredili. 

Seja je bila zaključena ob 18.53. 

 

Priloge (se hranijo na šoli): 

- Lista prisotnosti 

- Letno poročilo za šolsko leto 2021/2022 

- Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 

- Člani upravnega odbora 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 

Klavdija Jerebič, l. r.      Barbara Gabrijel, l. r. 


