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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV  

 
 

Seja je potekala 3. 6. 2016 v učilnici za Zgodovino na Gimnaziji Šentvid. 

 

Prisotnost je razvidna iz liste prisotnosti. Poleg predstavnikov staršev posameznih oddelkov je bil na seji 

prisoten tudi ravnatelj Jaka Erker. 

 

Sejo je vodila predsednica gospa Maja Đogić.  

 

Dnevni red: 1. Pregled zapisnika prejšnje seje 

  2. Pregled šolskega leta 2015/16 

  3. Vprašanja in pobude staršev 

  4. Volitve predsednika /predsednice Sveta staršev in predstavnikov staršev v Upravnem 

 odboru Šolskega sklada 

  4. Razno  

 

K točki 1. Prisotni predstavniki staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje sveta staršev.  

 

K točki 2. Ravnatelj Jaka Erker je predstavil delo v šole v šolskem letu 2015/16 oziroma aktivnosti, ki so 

bile izvedene. Posebej je izpostavil prioritete šole: 

 

 Izboljšanje vpisa: za šolsko leto 2016/17 ni omejitve vpisa 

 Praznovanje 70-letnice Gimnazije Šentvid: poleg osrednje prireditve v Cankarjevem domu so  

potekale mesečne aktivnosti za dijake, ki so jih pripravljali strokovni aktivi; v Šentvidu pa 

smo praznovali tudi 150-letnico šolstva in čitalništva 

 Obisk pouka: analiza bo pripravljena po zaključku pouka in predstavljena v poročilu o realizaciji  

Letnega delovnega načrta 

Bonton v šoli: izvedena je bila anketa med dijaki in profesorji o bontonu v šoli, razprava na seji  

učiteljskega zbora in dijaškem parlamentu, trenutno potekajo vodene razredne ure na to temo; 

bonton bo prioriteta tudi v prihodnjem šolskem letu 

Obnova in prizidek šoli: MIZŠ je pripravilo razpis za pripravo projektov, tečejo usklajevanja med  

Mestno občino Ljubljana in ministrstvom v zvezi z lastništvom stavbe 

 

Sicer pa je dober pokazatelj šolskega dela izbor majskih nagrajencev. Podeljeni sta bili dve zlati majski 

nagradi in ena nagrada šole v višini zlate majske nagrade ter seveda vse ostale nagrade in priznanja. 

Ravnatelj je posebej izpostavil naslednje aktivnosti dijakov: tekmovanja iz znanja, raziskovane naloge, 

športne dosežke, prostovoljstvo, evropska projekta Vrednote in Antikorupcija. 

 

K točki 3. Starši so izpostavili problem (pre)majhnih garderob in varnost dijaških oblek in obutve. Ravnatelj 

je pojasnil, da v obstoječih prostorskih razmerah ni mogoče zagotoviti individualnih garderobnih omaric za 

vse dijake (trenutno je na ta način rešena le garderoba za dijake v športnih oddelkih, ki pogosto nadaljujejo 

po pouku s treningi in imajo s seboj športno opremo). Rešitev bo mogoča v novem prizidku, kjer je 

načrtovana garderoba z individualnimi omaricami. 

 



Starše je zanimalo, kako je na šoli s prostori za samostojno učenje dijakov pred ali po pouku. Ravnatelj je 

pojasnil, da je tak prostor pred knjižnico in, da temu namenjamo tudi dvorano pod mostom, ki je polovično 

urejena kot učilnica, druga polovica pa za druženje in učenje. 

 

K točki 4. Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen gospod Aleš Gros (predstavnik staršev 2. e), 

za predsednika Upravnega odbora Šolskega sklada in podpredsednika Sveta staršev pa gospod Marjan 

Kodelja (predstavnik staršev 1. a). Mandat začne teči s 1. 9. 2016.  

V upravnem odboru je potrebno zapolniti še eno mesto. Dogovorjeno je bilo, da se tega člana izvoli na prvi 

seji Sveta staršev v septembru in sicer izmed staršev dijakov 1. letnika. 

 

Ravnatelj se je zahvalil za sodelovanje in uspešno vodenje predsednici Sveta staršev gospe Maji Đogić in 

predsedniku Upravnega odbora Šolskega sklada gospodu Marku Schulzu. Njuna otroka sta maturanta, zato 

se njuna mandata iztekata. 

 

K točki 5. Druge razprave ni bilo. 

 

 

 

 

Ljubljana, 24. 6. 2016                                                 Zapisal: Jaka Erker 

  

 

 


