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1210 Ljubljana  
 
 
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID 2016/2017 
 
 
Seja je bila v sredo, 28. septembra 2016, ob 18. uri v učilnici ZGO v 3. nadstropju. Sejo je v vodil 
predsednik Sveta staršev g. Aleš Gros. 
 
Na seji so bili prisotni predstavniki naslednjih oddelkov: 1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. c, 2. 
d, 2. e, 2. f, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b, 4 e, 4. f in ravnatelj Jaka Erker 
 
Dnevni red: 

1. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16 
2. Letni delovni načrt za leto 2016/17 
3. Volitve predstavnika staršev v Svetu šole in Upravnem odboru Sklada Sveta staršev 
4. Razno  

 
Dnevni red je bil malo spremenjen in pod prvo točko smo si ogledali kuhinjo osnovne šole. 
 
Realiziran dnevni red: 

1. Ogled kuhinje osnovne šole, kjer se pripravljajo malice in kosila za naše dijake 
2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16 
3. Letni delovni načrt za leto 2016/17 
4. Volitve predstavnika staršev v Svetu šole in Upravnem odboru Sklada Sveta staršev 
5. Razno  

 
K 1. točki 
Ogledali smo si kuhinjo. 
 
K 2. točki 
Ravnatelj mag. Jaka Erker je poročal o realizaciji letnega delovnega načrta 2015/16. Poročilo je 
vsebovalo naslednje teme: izboljšanje vpisa; samostojno delo in učenje dijakov: obisk pouka, izboljšanje 
učnega uspeha; praznovanje 70-letnice šole; prizidek stavbe na Prušnikovi 98. 
Predstavitev ravnatelja je priloga zapisnika. 
 
K 3. točki 
Ravnatelj mag. Jaka Erker je predstavil prioritete letnega delovnega načrta za šol. l. 2016/17: izboljšanje 
vpisa, bonton v šoli, podjetnost, kreativnost in inovativnost dijakov, prizidek. Naloge, zastavljene v 
letnem delovnem načrtu, so nadaljevanje nalog iz prejšnjega šolskega leta, saj je za njihovo kakovostno 
izpeljavo treba daljše časovno obdobje. 
Prioritete so bile predstavljene tudi na skupnih roditeljskih sestankih vsem staršem. 
 
V sklopu predstavitve je s strani staršev sta bili postavljeni vprašanji: 

- vprašanje o podrobni strategiji izboljšanja vpisa in razpoznavnosti šole. Ravnatelj je podrobno 
pojasnil strategijo, kot tudi plane povečanja razpoznavnosti šole. Oboje je tudi povezano z 
planiranim prizidkom in kasnejšo selitvijo šole v nove prostore. 



- Vprašanje o bioritmu najstnikov in s tem povezanim možnim kasnejšim začetkom pouka. 
Ravnatelj je pojasnil, da v tem trenutku še ne razmišljajo o konkretnih spremembah. V 
spremembe urnikov začetka pouka bo šola verjetno prisiljena zaradi gradnje novih prostorov, 
sistemsko pa bo to vprašanje aktualno po vselitvi v dokončane nove prostore. 

 
K 4. točki 
Za predstavnico staršev v Svetu šole je bila soglasno izvoljena: Barbara Svetina (3. d) 
Za predstavnico Upravnega odbora šolskega sklada je bila soglasno izvoljena Tina Rož (1.d)  
 
K 5. točki 
Za zagotavljanje potrebne sklepčnosti, tudi v primeru ko je število predstavnikov staršev manjše od 
polovice vseh razredov je bil soglasno sprejet sklep: 
Svet staršev soglaša, da v primeru nezadostne prisotnosti predstavnikov razredov (manjše od polovice 
vseh razredov), je za sklepčnost sveta staršev zadostna večina vseh prisotnih staršev na seji. 
 
Postavljeno je bilo vprašanje glede vaje iz evakuacije. Ravnatelj je pojasnil, da je bila lani izvedena vaja 
evakuacije, vendar zaradi specifičnosti razredov in možnosti, da se dogodki lahko zgodijo v različnih 
prostorih vajo niso izvedli z odhodom iz šole, ampak z razložitvijo postopkov in varnih poti. 
 
 
Zapisnik zapisal: Aleš Gros 
 
 


