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SVET STARŠEV 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v četrtek, 24. 4. 2014, ob 17.15 uri 

v učilnici B 003 / pritličje, na Kardeljevi ploščadi 28a 
 
Dnevni red: 
PRVI DEL SESTANKA (17.15 – 18.00): 
 
Predstavitev kandidatov za ravnatelja SVŠGL in mnenje Sveta staršev v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

 
DRUGI DEL SESTANKA (OD 18.00 NAPREJ) 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev. 
2. Imenovanje članov v upravni odbor Šolskega razvojnega sklada. 
3. Poročilo ravnatelja o delu na šoli. 
4. Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov. 
5. Razno. 

 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (20) – priloga: lista prisotnih  
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), 

Cvetka Novak (svetovalna delavka) in Nataša Zupančič (posl. sekretarka) 
 
Odsotni:  
- predstavniki 1A, 1B, 1H, 2C, 4A, 4E, 4G, 4H 

 
 
Sejo Sveta staršev je sklicala in vodila predsednica Sveta staršev, Marija Vincek. 
Povedala je, da se bosta v prvem delu seje predstavila dva kandidata, ki sta se prijavila na 
delovno mesto za ravnatelja. Svet staršev mora podati svoje mnenje o ustreznosti 
kandidata. Povzela je postopek imenovanja ravnatelja. Svet šole je razpisal prosto delovno 
mesto ravnatelja/ravnateljice Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana in ga objavil v 
Uradnem listu RS, 7. 4. 2014. Povedala je, da so se na razpis prijavili trije kandidati: Alojz 
Pluško, Tadej Braček in Marina Trampuš. Kandidat Alojz Pluško izpolnjuje vse pogoje, Tadej 
Braček pogojev ne izpolnjuje, ker nima naziva svetovalec niti mentor, ostale pogoje 
izpolnjuje. Svet šole je zaprosil MIZŠ za mnenje glede izjemnega napredovanja na podlagi 
3. Odstavka 62. Č. člena ZIPRS1314. Kljub temu je kandidat uvrščen v nadaljnji izbirni 
postopek, hkrati čakamo interpretacijo MIZŠ. Marina Trampuš, je od vloge odstopila, prav 
tako pa ni dopolnila svoje vloge, na katero jo je komisija za administrativno izvedbo 
postopka pozvala. 
 
V drugem delu je predlagala dodatno točko dnevnega reda in sicer: Potrditev učbenikov, 
delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2014/15 za vse tri programe: PV, GIM, UG. 
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Nov dnevni red 2. Seje Sveta staršev: 
PRVI DEL SESTANKA (17.15 – 18.00): 
 
Predstavitev kandidatov za ravnatelja SVŠGL in mnenje Sveta staršev v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
 
DRUGI DEL SESTANKA (OD 18.00 NAPREJ) 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev. 
2. Imenovanje članov v upravni odbor Šolskega razvojnega sklada. 
3. Poročilo ravnatelja o delu na šoli. 
4. Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov. 
5. Potrditev učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za vse programe 
6. Potrditev  
7. Razno 

 
 
PRVI DEL SESTANKA 
 
Predstavitev kandidata Tadeja Bračka. 
Predstavitev kandidata Alojza Pluška. 
 
Po predstavitvi obeh kandidatov so si člani izmenjali mnenja o primernosti kandidatov. 
 
Sklepa: 
1. Svet staršev meni, da kandidat Tadej Braček ni primeren za kandidata. 
Za sklep je glasovalo 19 članov Sveta staršev. 
En član je bil vzdržan. 
 
2. Svet staršev meni, da je kandidat Alojz Pluško primeren za kandidata. 
Za sklep je glasovalo 19 članov Sveta staršev. 
En član je bil vzdržan. 
 
 
DRUGI DEL SESTANKA 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev. 
 
Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta staršev. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 2: Imenovanje članov v upravni odbor šolskega razvojnega sklada. 
 
Ravnatelj je povedal, da upravni odbor Šolskega razvojnega sklada imenuje Svet staršev. 
Šolski razvojni sklad se v tem šolskem letu še ni sestal, ravno tako nismo razdelili še 
položnic. Finančna sredstva, ki bodo zbrana, bodo namenjena nadstandardnim storitvam na 
šoli (pitna voda, tekmovanja …) 
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Člani Sveta staršev so med prisotnimi imenovali člane upravnega odbora Šolskega sklada v 
sestavi: 
1E: Petar Petrovič 
1C: Mateja Medved Salvatierra, 
1G: Katarina Markovič 

 
Sklep:  
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili člane, ki so bili imenovani v upravni odbor 
Šolskega razvojnega sklada v sestavi: Petar Petrovič, Mateja Medved Salvatierra in 
Katarina Markovič. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 3: Poročilo ravnatelja o delu na šoli 
Ravnatelj je povedal, da o vsi programi, ki jih ima šola (predšolska vzgoja, gimnazija in 
umetniška gimnazija) uspešni. Trenutno je prisotna le ena manjša težava v 1c, ker je v tem 
razredu kar nekaj dijakov s posebnimi potrebami. Za učitelje je bilo organizirano predavanje, 
ki sta ga izvedli profesorici Pedagoške fakultete v Ljubljani. Študenti 2. stopnje specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer: posebne razvojne in učne težave) na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani pa v okviru praktično pedagoškega dela sodelujejo z učitelji, ki izvajajo dodatno 
strokovno pomoč z dijaki s posebnimi potrebami. Pripravili so tudi 5 delavnic za večjo učno 
učinkovitost BOLJŠE UČENJE – LAŽJE ŽIVLJENJE, ki smo jih ponudili vsem dijakom naše 
šole. Prijavilo se je 88 dijakov. 
 
Pomembnejši dogodki v maju so matura, podelitev spričeval 4. letnikom in plesna parada 
(23. 5.). Ravnatelj je povedal, da je v tem šolskem letu zmanjšano neopravičeno izostajanje. 
Izostajanje je še vedno ena od težav, drugih vzgojnih posebnosti pa na šoli ni.  
 
 
K točki 4: Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov 
 
Ravnatelj je povedal, da so bili v mesecu aprilu organizirani roditeljski sestanki. 
Izpostavljena je bila težava odpiranja zgradbe na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a. Zgradba 
na tej lokaciji se odpira ob 7. uri, pred tem časom pa se dijaki lahko zadržujejo na lokaciji 
Kardeljeva ploščad 16. 
 
Predstavnike staršev je zanimalo: 
- ali bodo v naslednjem šolskem letu dijaki dobili dodatne ure slovenščine – esejistike (3. 

letnik gimnazije).  
- v 1F razredu so imeli težavo s povečanim številom dijakov, ki so pisali negativno oceno 

pri matematiki. Ravnatelj je povedal, da je profesorica je izvedla v tem razredu dodatnih 
14 ur pouka. Večina dijakov, ki so pisali negativno oceno, so imeli v osnovni šoli 
matematiko oceno 3 ali manj. 

- Starši so izpostavili težavo popravljanja ocen v 2A – popravljali naj bo do 30. maja zaradi 
opravljanja prakse v prvem tednu junija. 

- organizacija maturantskega plesa v naslednjem šolskem letu. Ravnatelj je povedal, da 
šola sama ne more organizirati maturantskega plesa. Letos sta se imeli možnost 
predstaviti se obe plesni šoli, Plesna šola Urška in Bolero. Marija Vincek je povedala 
kako je bilo z organizacijo maturantskega plesa v lanskem šolskem letu. Sklican je bil 
sestanek s predstavniki dijakov zadnjih letnikov in predstavniki staršev dijakov z obema 
plesnima šolama. Dijaki so v lanskem šolskem letu dosegli to, da ni nujno da so hodili na 
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plesne vaje, če so želeli biti na maturantskem plesu. V naslednjem šolskem letu bomo 
organizirali sestanek s plesnima šolama in vsemi starši dijakov zadnjih letnikov. 

 
 
K točki 5: Potrditev učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za vse programe 
 
Ravnatelj je povedal, da je izbor učbenikov narejen v skladu s Pravilnikom in jih potrdi 
ravnatelj (za učbeniški sklad). Drugi del, ki ga potrdi Svet staršev, je seznam delovnih 
zvezkov in potrebščin. 
 
Knjižničarka Tatjana Vučko je povedala, da se učbeniki več ali manj niso spremenili. 
Predlaga, da delovnih zvezkov starši ne kupujejo pred 1. septembrom, če pa že, naj shranijo 
račun da lahko v primeru nerabe le-te vrnejo. Cena, ki jo plačajo dijaki je 1/3 cene učbenika.  
 
Sklep:   
Sklep: Člani Sveta staršev so potrdili seznam učbenikov, delovnih zvezkov in 
potrebščin za vse programe SVŠGL, za šolsko leto 2014/15. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20. 
 
 
Priloga: 
- lista prisotnosti 
- seznam – izbor učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 

Predsednica sveta staršev: 
Marija Vincek 

 
 


